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RESUMO 

 

 

Nosso ordenamento jurídico protege os interesses do alimentado, pois se presume 
imperiosamente a necessidade de auxilio material de seu responsável, para manter 
sua própria subsistência, já que por si só não pode provê-las. Sendo assim, 
discorreremos brevemente sobre o instituto dos alimentos, sua importância, e a 
responsabilidade dos avós na obrigação alimentar. Após estas noções 
fundamentais, buscamos compreender as alternativas que dispõe o credor para a 
satisfação do débito alimentar. Ademais, quando os avós se tornam obrigados 
subsidiariamente ao pagamento da pensão, e havendo o inadimplemento da 
obrigação, faculta ao credor optar pela execução pelo rito da prisão civil avoenga de 
idosos. Este tema possui muita divergência jurisprudencial, visto que desperta o 
clamor social pela odiosidade do ato, e ainda sendo objeto de projetos de lei para 
extinção da prisão dos avós idosos. Dessa forma, buscaremos nos princípios 
aplicáveis o impedimento deste alcance da lei em razão da proteção que merecem, 
e as tentativas de alteração do alcance normativo e por fim a análise dos julgados 
que inclinam para a proteção dos avós idosos no tocante a decretação da prisão civil 
alimentar.  
 
 
 
Palavras-chave: Obrigação Alimentar – Avós Idosos – Prisão civil 
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ABSTRACT 
 

 

Our legal system protects the interests of the fed as presumed imperiously the need 
for material assistance from your parent to maintain their own subsistence, since by 
itself cannot provide them. So develop briefly about the institute of food, its 
importance, and responsibility in the maintenance of grandparents. After these 
fundamental notions, we understand the alternatives available to the lender to satisfy 
the debt food. Moreover, when grandparents become secondarily obligated to pay 
the pension, and having the breach of the obligation, the creditor provides opt for 
execution by the civil rite prison “avoenga” elderly. This theme has a lot of 
jurisprudential divergence since awakened by the clamor social heinousness of the 
act, and still the subject of bills to extinction prison elderly grandparents. Thus, we 
seek to apply the principles impediment reach of the law because of the protection 
they deserve, and attempts to change the normative and finally the analysis judged 
that lean towards the protection of elderly grandparents regarding the decree of civil 
imprisonment feed. 
 
 
Key Word: Obligations - Grandparents Seniors - Prison civil 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia enfoca a proteção dos avós idosos quando se tornam 

obrigados ao cumprimento de débito alimentar em favor dos netos, e sobrevindo a 

hipótese de se tornarem inadimplentes, pode vir a responderem por execução de 

alimentos pelo rito da coerção física (prisão). 

Tal inspiração ocorreu a este monografista ainda no segundo ano do Curso 

de Bacharelado em Direito, quando, no desempenho de suas funções de estagiário 

perante a Vara de Família de Maringá, analisou processos de execução de pensão 

alimentícia, os quais figuravam no polo passivo os avós, e tendo despertado 

inconformismo quando decretada a prisão destes. 

Diante a situação apresentada, despertou o incentivo à pesquisa, tendo sido 

constatado que, a execução de alimentos, além de ser uma medida excepcional, 

quando voltados contra os avós idosos, e sendo estes recolhidos à prisão, desperta 

repudio, inconformismo e odiosidade do ato, e ainda gera dúvidas quanto a 

segurança jurídica do ordenamento, pois é dever do Estado assegurar ao idoso uma 

série de direitos expressos na legislação.  

 Os entornos dissecados pelo trabalho procuraram enfatizar matérias 

correlacionadas sob a égide do diploma normativo da Constituição Federal, do 

Código de Processo Civil, Lei de Alimentos, e Estatuto do Idoso para que seja 

analisado o posicionamento da doutrina, jurisprudência, bem como o comportamento 

legislativo quanto a esta temática.  

Inicialmente, discorreremos brevemente sobre o instituto dos alimentos, sua 

importância, e a responsabilidade dos avós na obrigação alimentar. Após estas 

noções fundamentais, buscamos compreender as alternativas que dispõe o credor 

para a satisfação do débito alimentar.  

Ocorre que, o meio da execução pelo rito da prisão civil avoenga de idosos, 

apresenta escassa discussão no âmbito doutrinário, mas muita divergência 

jurisprudencial, visto que desperta o clamor social a ponto de ser sido apresentado 

por deputados, projetos de lei visando à extinção da prisão por débito alimentar em 

face dos idosos, visto que a condução destes aos estabelecimentos prisionais, se 

confronta com a proteção garantida a eles pela Constituição e Estatuto do Idoso.  

Por fim, buscaremos nos princípios aplicáveis para o impedimento da prisão 

civil dos avós idosos em razão da proteção que estes merecem, expondo, ao final, 
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nossa conclusão a respeito desta área jurídica de estudos jurídicos relativamente 

recentes e de demasiada importância. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS ALIMENTOS 

 

1.1 CONCEITO DE ALIMENTOS 

 

Na esfera do Direito de Família o dever de prestar alimentos provém da 

obrigação de assistência entre as pessoas atreladas pelas ligações de parentesco, 

do matrimônio ou da união estável.  

Ademais, a Constituição Federal assegura o direito de alimentos em seu art. 

227, que dispõe: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, 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. 

 

Sílvio de Salvo Venosa, em sua melhor doutrina conceitua os alimentos em: 

 

O termo alimentos pode ser entendido, em sua conotação vulgar, 
como tudo aquilo necessário para sua subsistência. (...). No entanto, 
no Direito, a compreensão do termo é mais ampla, pois a palavra, 
além de abranger os alimentos propriamente ditos, deve referir-se 
também à satisfação de outras necessidades essenciais da vida em 
sociedade.1 

 

Acrescenta-se que, diante o comando constitucional, segue na mesma 

esteira o Código Civil, em seu art. 16942 e principalmente em seu art. 1.701, “in 

verbis”: 

 

Art. 1.701. 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. 

                                                                 
1
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. V.6: Direito de Família. 4, ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.385. 

2
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. 
§1

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

obrigada. 
§2

o
 Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de 

culpa de quem os pleiteia. 
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Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, 
fixar a forma do cumprimento da prestação. 

 

No sentido jurídico de Alimento, tem-se que é tudo aquilo que é fundamental 

para a vida da pessoa humana, englobando a alimentação, o vestuário, a habitação, 

o tratamento médico, o transporte, o lazer, as verbas para a educação, nos casos 

dos menores, entre outros. Assim ensina o ilustre doutrinador Sílvio de Salvo 

Venosa: 

 

Assim, alimentos, na linguagem jurídica, possuem significado 
bem mais amplo do que o sentido comum, compreendendo, além da 
alimentação, também o que for necessário para moradia, vestuário, 
assistência médica e instrução.  

Os alimentos, assim, traduzem-se em prestações periódicas 
fornecidas a alguém para suprir essas necessidades e assegurar sua 
subsistência.3 

  

Nesta mesma linha, leciona Sérgio Gilberto Porto: 

 

Hoje já não mais existe qualquer divergência quanto à 
conotação técnico-jurídica do conceito de alimentos, pois a doutrina 
de muito firmou o entendimento de que, em tal acepção, devemos 
considerar não só os alimentos necessários para o sustento, mas, 
também, os demais meios indispensáveis para as necessidades da 
vida no contexto social de cada um.4 

 

Além disso, a obrigação de se prestar alimentos embasa-se no princípio da 

dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III5, da Constituição Federal, 

e no da solidariedade social e familiar, estabelecido no art. 3º6, do mesmo diploma, 

sendo um dever personalíssimo, devido pelo alimentante ao alimentando, imposta 

por lei, em virtude do laço de parentesco ou de vínculo conjugal ou de convivência. 
                                                                 
3
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit. P. 386. 

4
 PORTO, Sérgio Gilberto. Doutrina e prática dos alimentos. 3ª ed. rev. e atual. de acordo com o novo Código 

Civil -  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 17. 
5
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 
6
 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.  
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A obrigação de alimentos vincula-se de acordo com as possibilidades do 

alimentando e necessidade do alimentado, devendo ainda, ser observada a 

proporcionalidade da fixação. 

Ademais, a diferença também em relação ao dever de sustentar os filhos, 

como preceituado no art. 1.566, IV7, do Código Civil, e o da prestação alimentícia 

entre parentes, já que esta pode perdurar durante toda a vida, enquanto aquela, via 

de regra, cessa com a maioridade dos filhos, que segundo estabelece o Código 

Civil, se dá aos 18 anos, quando se extingue o poder familiar, art. 1.635, III8 sendo 

dispensável o ajuizamento de ação exoneratória. 

Ademais, quando existente a obrigação alimentícia, faz-se mister a decisão 

judicial para cancelá-la, consoante entendimento da Súmula 3589 do STJ, já que tão 

somente a maioridade não é suficiente para exonerar os pais da aludida obrigação, 

haja vista a possibilidade do filho maior estar cursando ensino superior, 

necessitando, portanto, de referida tutela. 

Dessa forma, tem-se que a obrigação alimentar advém do vinculo de 

parentesco, sendo que a obrigação legal se fixa ou extingue com o respaldo do 

judiciário. 

 

1.2 PRESSUPOSTOS GERAIS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR  

 

O fundamento legal para obrigação alimentar, decorre do art. 1.695 do CC, 

que dispõe: 

 

Art. 1.695. 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. 

 

Os alimentos possuem natureza especial, pois visa assegurar a proteção do 

credor de alimentos, cujo crédito não pode admitir maiores demoras, razão pela qual 

                                                                 
7
 Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 

(...) 
IV - sustento, guarda e educação dos filhos; 
8
 Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 

(...)III - pela maioridade; 
9
 Cancelamento de Pensão Alimentícia de Filho - Maioridade - Contraditório 

O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, 
mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. 
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o legislador também rodeou o direito alimentar de uma série de garantias especiais 

para assegurar o pronto pagamento dos alimentos. 

Yussef Said Cahali ensina que:  

 

A obrigação alimentar está fundada sobre um interesse de 
natureza superior, detendo um caráter de ordem pública das normas 
disciplinadoras da obrigação legal de prestar alimentos, não se 
resumindo aos interesses privados do credor, mas, com atuação que 
respeita a uma faixa geral da sociedade, com destacado conteúdo 
moral pelo fato de as regras que o governam estarem relacionadas à 
integridade física e moral da pessoa, sua digna subsistência e 
personalidade, portanto, consubstanciando-se em direitos 

fundamentais da pessoa humana.
10

 

 

Destarte, a pessoa que possui dever legal de prestar alimentos está 

obrigado pela lei para que socorra quem deles necessita para sobreviver, conforme 

explica Sérgio Gilberto Porto: 

 

A toda evidência, ao direito a alimentos corresponde o dever de 
prestá-los em sede de vínculo familiar, eis que o direito à prestação 
de alimentos é recíproco entre os parentes assinalados na lei. Assim, 
o direito de exigir a tutela alimentar retrata, ao mesmo tempo, o dever 

de outorgá-la.
 11

 

 

Além disso, no momento da fixação da obrigação alimentar deve ser 

observado o disposto no art. 1.694 §1 do CC, “Os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 

Diante este comando, cumpre ressaltar que a obrigação alimentar carrega 

diferentes características, que a destoam das demais obrigações civis, diante de sua 

especial natureza, vinculada à vida da pessoa, por isso o montante a ser fixado deve 

ser de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do 

alimentante. 

Sílvio de Salvo Venosa ensina que “Não podemos pretender que o 

fornecedor de alimento fique entregue à necessidade, nem que o necessitado se 

locuplete a sua custa.”12. Sendo que a necessidade do menor é presumida, 

                                                                 
10

 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 6. ed. São Paulo: RT, 2009. p.34. 
11

PORTO, Sérgio Gilberto. Op. cit. p. 20/21. 
12

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit. P. 388. 
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enquanto, as outras pessoas ligadas ao parentesco deve comprovar a necessidade 

da prestação.  

Ademais, o caráter pessoal dos alimentos deriva de alguns pontuais 

aspectos, conforme ensina Rolf Madaleno: 

 

Em primeiro lugar, é personalíssimo enquanto pessoal é o 
vinculo familiar entre o devedor e credor que compõe os polos da 
relação obrigacional. O crédito e a dívida são inseparáveis da 
pessoa, porque estão baseados em determinada qualidade que não 
é transmissível. Em segundo plano são pessoais porque surgem de 
uma situação concreta das possibilidades de um e das necessidades 
do outro e os alimentos só podem ser reclamados por quem está em 
estado de necessidade e só são devidos por quem tem meios para 
atendê-los. Em terceiro lugar, a finalidade dos alimentos não tem 
caráter patrimonial, pois o seu estabelecimento e sua fixação tem em 
mira assegurar a conservação da vida, do cônjuge, companheiro ou 
parente, atendendo suas vindicações de cunho material e espiritual, 
qual seja a satisfação de uma necessidade essencialmente 
pessoal.13  

 

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência abaixo colecionada: 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR 
DE IDADE. BINÔMIO ALIMENTAR: NECESSIDADE E 
POSSIBILIDADE. Com o implemento da maioridade civil, as 
necessidades deixam de ser presumidas, cumprindo à parte 
alimentada o dever de comprovar a necessidade do pensionamento. 
Tratando-se de filha maior de idade, mas que ainda estuda, 
necessária a verba alimentar, adequada de acordo com as 
possibilidades do alimentante. Impossibilidade não comprovada. 
Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS 
APELOS.14 

 

Dessa forma, quando a pedido de pensão advindo de pessoa maior, esta 

deve comprovar suas necessidades para o pensionamento.  

Quando as características da obrigação alimentar distinguem-se da 

obrigação civil, visto que, podemos citar os seguintes princípios: a) caráter 

personalíssimo, b) condicionalidade às possibilidades do alimentante e às 

necessidades do alimentando, c) divisibilidade, d) ser relativamente transmissível, e) 

                                                                 
13

 Ibid., p. 841 
14 

RIO DE JANEIRO. TJRJ. Apelação Cível Nº 70048537666, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 24/05/2012. Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home. 
Acesso em: 08 set. 2012. 
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incessível, f) irrenunciável, g) impenhorável, h) não passível de compensação, i) 

imprescritível no se refere ao direito em si mesmo. 

Quanto aos sujeitos obrigados, os alimentos derivam do parentesco, como 

demonstra o art. 1.69615 do CC, que se torna possível o pedido de alimentos aos 

ascendentes, e estando estes impossibilitados, se torna extensível nos mais 

próximos em grau. 

Ao inverso também se torna possível, quando a falta de ascendentes, pode 

o necessitado recorrer aos descendentes, sucessivamente até aos irmãos, 

germanos ou unilaterais, conforme o disposto no art. 1.69716 do CC.  

E assim, leciona Sílvio 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, 
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 estando estes impossibilitados 
de pensionar, são chamados para a assistência alimentícia os 
irmãos, tanto unilaterais como germanos.17 

 

Dessa forma, havendo prova do parentesco e diante a demonstração da 

necessidade dos alimentos, salvo na menoridade (que é presumido), estão 

obrigadas a prestar alimentos em razão do parentesco, as seguintes classes de 

pessoas: a) pais e filhos, mutuamente; b) na falta daqueles, os demais ascendentes, 

seguindo o grau de proximidade; c) os descendentes, na ordem de proximidade; d) 

por fim, os irmãos, germanos ou unilaterais.  

Por fim, deve-se realçar que a decisão judicial sobre alimentos transita em 

julgado material e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da 

situação financeira dos interessados, conforme o art. 1518, da Lei de Alimentos. 

 

1.3 OS AVÓS IDOSOS COMO DEVEDORES DE ALIMENTOS 

 

                                                                 
15

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. 
16

 Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, 
faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. 
17

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit. P. 396. 
18

 Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em 
face da modificação da situação financeira dos interessados. 
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Diante o vinculo objetivo trazido pelo Código Civil, também podem os avós 

ser devedores de alimentos, indiferente da idade, incluindo os idosos, visto que o 

direito ao crédito alimentar está sustentado no vinculo de parentesco e na 

incapacidade da pessoa que dele necessite, que por si só, não pode prover sua 

própria subsistência. 

Portanto, os avós, podendo ser idosos, podem ser compelidos a fornecer 

alimentos e a serem chamados no polo passivo de uma demanda alimentícia, de 

mesma forma que podem, também, figurar no polo ativo do processo, conforme 

ressalvado no art. 1219 do Estatuto do Idoso (Lei nº 110.741/2003). 

Entretanto, quando se trata dos avós idosos como devedores de pensão 

alimentícia, não houve qualquer proteção no referido Estatuto. Neste sentido 

observa Rolf Madaleno: 

 

Com relação aos alimentos devidos pelos pais aos filhos ou 
pelos avós aos netos, o fator idade ou enquadramento do devedor de 
pensão na terceira idade não mereceu a atenção do Estatuto do 
Idoso, sendo a obrigação alimentar dos avós regulada 
exclusivamente pelo Código Civil.20 

 

Por outro norte, quando se trata de pedido de alimentos em face dos avós, a 

doutrina e jurisprudência se mostram consolidados quanto à necessidade ou não de 

o neto credor de alimentos precisar comprovar que acionaram os pais em primeiro 

lugar e ainda, permanecem desprotegidos pelos alimentos, para só depois exigir de 

forma subsidiária e complementar esses alimentos dos seus avós, idosos ou não. 

Segundo entendimento de Maria Helena Diniz, primeiramente, o filho deve 

promover a ação contra o pai, para, na falta dele, serem chamados os avós, neste 

sentido: 

 

Quem necessitar de alimentos deverá pedi-los, primeiramente, 
ao pai ou à mãe. Na falta destes, por morte ou invalidez, ou não 
havendo condição de os genitores suportarem o encargo, tal 
incumbência passará aos avós paternos ou maternos; na ausência 
destes, aos bisavós e assim sucessivamente.21 

 

                                                                 
19

 Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. 
20

 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense. 2011. p. 80. 
21

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 19. ed. - São Paulo: Saraiva, 2004. V. 5, 
p. 509. 
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Neste mesmo entendimento, Yussef Said Cahali leciona: 

 

Como a obrigação em que se sucedem os ascendentes a partir 
do segundo grau tem seu fulcro no art. 1.696 do CC, daí resulta que 
a pretensão alimentícia do neto não sustentado pelos genitores 
sujeita-se aos parâmetros dos arts. 1.694, § 1º, e 1.695, podendo 
assim ser denegada se demonstrado que aqueles não desfrutam de 

possibilidade econômica suficiente para socorrer o reclamante.
 22

 

 

Silvio de Salvo Venosa também tece seu posicionamento: 

 

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, 
não se acionará o avô.23 

 

Arruda Alvim e Thereza Alvim, também se posicionam neste entendimento 

que: 

De acordo com o sistema jurídico existente, os parentes na 
linha reta são chamados em primeiro lugar, devendo prestar 
alimentos os mais próximos em grau do necessitado. (...) Pais e 
filhos, são sujeitos do direito a alimentos, em primeiro lugar na ordem 
de vocação alimentar.24 

 

O STJ a longa data consolidou o entendimento que a obrigação alimentar 

avoenga é subsidiária e complementar, sendo indispensável a comprovação de que 

o genitor se encontra impossibilitado de cumprir sua obrigação alimentar. Ilustrando 

este entendimento segue os seguintes acórdãos: 

 

[...]1 - A obrigação alimentar não tem caráter de solidariedade, no 
sentido que "sendo várias pessoas obrigadas a prestar alimentos 
todos devem concorrer na proporção dos respectivos recursos." [...] 3 
- Neste contexto, à luz do novo Código Civil, frustrada a obrigação 
alimentar principal, de responsabilidade dos pais, a obrigação 
subsidiária deve ser diluída entre os avós paternos e maternos na 
medida de seus recursos, diante de sua divisibilidade e possibilidade 
de fracionamento. [...] 4 - Recurso especial conhecido e provido25. 

E ainda, 

                                                                 
22

 CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 476. 
23

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit. P. 396. 
24

 ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza. Comentários ao Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 2005. p.324. 
25

BRASIL. STJ. REsp 658.139/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 
11/10/2005, DJ 13/03/2006, p. 326. Disponível em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp . 
Acessado em: 08. set. 2012. 
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[...]3. O mero inadimplemento da obrigação alimentar, por parte do 
genitor, sem que se demonstre sua impossibilidade de prestar os 
alimentos, não faculta ao alimentado pleitear alimentos diretamente 
aos avós.4. Na hipótese, exige-se o prévio esgotamento dos meios 
processuais disponíveis para obrigar o alimentante primário a cumprir 
sua obrigação, inclusive com o uso da coação extrema preconizada 
no art.733 do CPC.[...]26 

 

Resta, dessa forma, devidamente demonstrado que o pedido de alimentos 

em face dos avós, deve-se primeiro, ter a comprovação de que se esgotaram os 

meios processuais disponíveis para o cumprimento da obrigação do alimentante 

primário, somente assim, podendo buscar a pretensão em face dos obrigados 

ascendentes (avós). 

Ademais, quando os avós acionados na ação de alimentos, e comprovada à 

impossibilidade dos pais a pagarem, deve ser observado ainda o quantum 

apropriado para a fixação dos alimentos em favor do demandante, visto que diante 

do principio da proporcionalidade a pensão alimentícia deve ser de uma 

complementação do que os devedores primários são obrigados, não devendo, 

portanto, assumir a obrigação como se fossem os devedores primários. Neste 

sentido ensina Rolf Madaleno: 

 

 Assim visto, os avós apenas complementam a pensão já 
alcançada pelos pais e que se revelou insuficiente, porque os netos 
só podem exigir alimentos dos avós na falta dos pais, porque 
falecidos ou inválidos, ou porque não tem rendimentos, ou, tendo 
rendas, estas se mostram insuficientes, podendo ser acionados os 
avós para alcançarem a devida complementação.27 

 

Além disso, quando pedido alimentos aos avós, existe a possibilidade de 

serem incluídos avós paternos e também maternos, sendo evidente litisconsórcio 

passivo facultativo, para que concorram na responsabilidade da obrigação alimentar, 

e caso ocorra a extinção da obrigação de um deles, os outros permanecem 

respondendo com sua cota parte, pelo direito de acrescer, conforme acórdão do 

STJ:  

 

                                                                 
26

BRASIL. STJ. REsp 1211314/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, 
DJe 22/09/2011. Disponível em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp. Acessado em: 08. 
set. 2012. 
27

 MADALENO, Rolf. Op. cit. p. 81. 
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Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE 
ALIMENTOS CONTRA O AVÔ PATERNO. DETERMINAÇÃO DE 
EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE 
TODOS OS AVÓS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Descabe ao 
julgador, de ofício, alterar o polo passivo da demanda, cabendo à 
parte autora escolher contra quem deseja exercer a pretensão 
ventilada em juízo. 2. Afora isso, considerando que a obrigação de 
prestar alimentos é divisível e não solidária, gerando um dever 
subsidiário e complementar, é da parte autora a prerrogativa de 
escolher contra quem vai demandar, não havendo que se falar, no 
caso, em litisconsórcio passivo necessário entre os avós paternos e 
maternos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.28  

 

Dessa forma, na hipótese de pensão pleiteada pelo neto ao avô, o quantum 

a ser fixado no sentido de quem deve ter seus direitos sacrificados é determinada 

pela análise da possibilidade do avô e da necessidade do alimentado no caso em 

exame, preservando-se a dignidade de ambos, visto que se levando em 

consideração a comparação que se faz entre o idoso, que é protegido pelo Estatuto 

do Idoso (Lei 10.741/03) e pelo art. 230, da Constituição Federal; e a criança e o 

adolescente, que são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.090/90) e pelo art. 227 da Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
28

 RIO GRANDE DO SUL. TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70050554617, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 27/09/2012. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site/. 
Acessado em: 06. set. 2012. 
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CAPÍTULO 2 – DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

 

2.1 NATUREZA E AUTONOMIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

 

O Estado utiliza de meios de coação e de sub-rogação para imperar a ordem 

jurídica. A primeira trata de multa e prisão, que são sanções de caráter intimidativo e 

de força indireta para assegurar a observância das regras de direito, já a segunda o 

Estado atua como substituto do devedor, procurando alternativas para que o 

devedor cumpra a obrigação, conforme ensina Humberto Theodoro Junior29. 

A sociedade não admite a solução dos litígios por meio da justiça privada, ou 

justiça das próprias mãos, devendo qualquer lesão ser reparada pelo Estado, 

respeitando o devido processo legal. Desta forma, quando o exequente pretende a 

satisfação de seus créditos em face do devedor, deve aquele se valer por intermédio 

do Estado para buscar a expropriação dos bens do devedor. 

 Assim, ensina Luiz Rodrigues Wambier: 

 

Cabe ao Estado assegurar a observância do ordenamento jurídico, 
uma vez que monopoliza a força, no direito moderno. Portanto, 
apenas ao Estado é dado atuar (por em pratica) a sanção, de modo 
institucionalizado. O caráter institucional da sanção jurídica (a prévia 
e exata definição de como, quando, por quem, dentro de quais 
condições formais será aplicada...) é o que a distingue de sanções 

aplicadas por outros grupos sociais.
30

 

 

Quando lançadas a tutela jurisdicional, que podem ser a busca de 

declaração da norma jurídica aplicável ao caso concreto, ou atos materiais sobre o 

patrimônio do devedor para satisfação do direito do credor, o juiz expede atos 

necessários para completar a cognição da lide, visto que já existe um conteúdo 

decisório, bastando apenas à busca da efetividade da sentença pelos meios 

materiais. 

Segundo Enrico Tullio Liebman, “a ação executiva, assim como a ação em 

geral, da qual é uma subspécie, é um direito subjetivo processual que se dirige 

contra o Estado.”31 

                                                                 
29

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de Execução. 22. ed. São Paulo, Livraria e Editora Universitária de 
Direito Ltda. 2004. p. 46. 
30

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. São Paulo. ed. Revista dos 
Tribunais. 2010. p.39. 
31

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução.  São Paulo: Bestbook. 2003. p.180. 
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Ademais, ainda neste sentido conceitua Ernane Fidélis Dos Santos32 

 

 Para dar efetivação ao que já está devidamente acertado, mas 
insatisfeito, a atividade jurisdicional ainda é substitutiva. A atuação do 
juiz substitui os particulares no cumprimento daquilo que já está 
reconhecido, fazendo, forçadamente, realizar o pagamento ao credor 
pelo devedor. 

 

Neste sentido, cabe ao demandante escolher pelos caminhos trilháveis para 

alcançar seu objetivo mais apto para o deferimento do juiz. Por isso é necessário 

que o procedimento escolhido pelo demandante faça que o processo seja 

satisfatório a sua pretensão. 

Humberto Theodor Júnior ensina que:  

 

Tal como se concebe modernamente a jurisdição, não se pode 
negar o caráter jurisdicional e contencioso ao processo de execução. 
Pois, não teria sentido para realização da vontade concreta da lei, 
limitar o Estado sua função pacificadora dos litígios à simples 
enunciação do direito aplicável a cada caso. O monopólio estatal da 
justiça exige que a função jurisdicional vá além, para evitar que o 
particular tenha que usar a própria força para fazer valer o direito 
subjetivo reconhecido em seu favor.

 33 

     

Enrico Tullio Liebman em sua melhor doutrina ensina que: 

 

São várias as operações jurídicas e práticas previstas por lei para a 
realização da execução. Diferem elas porque vário pode ser o 
conteúdo da obrigação, variando da mesma forma as atividades 
capazes de fazer conseguir ao credor o bem a que tem direito. 
Conforme a qualidade destas atividades, distinguem-se várias 

espécies de execução.
 34

 

 

Neste diapasão, cumpre destacar que obrigações, em geral, classificam-se 

de acordo com seu conteúdo, em obrigações de dar, fazer e não fazer. As 

obrigações de dar podem ter por objeto coisa certa em espécie, quantidade 

determinada de coisa genérica, e por fim quantia certa de dinheiro. 

O CPC admite cinco espécies de execução, execução para entrega de 

coisa; execução das obrigações de fazer e não fazer; execução por quantia certa 

                                                                 
32

 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil: execução e processo cautelar. Vol. II. São 
Paulo. ed. 11. rev. e atual. Saraiva, 2007. p.2. 
33

 THEODORO JÚNIOR. Op. cit., p. 49. 
34

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Op.cit. p. 46. 
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contra devedor solvente; execução de prestação alimentícia e execução por quantia 

certa contra devedor insolvente. 

Oportuno transcrever os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:  

 

Em qualquer dos casos não se cuida de esclarecer situações 
litigiosas, mas apenas de realizar praticamente a prestação a que 
tem direito o credor e a que está comprovadamente obrigado o 
devedor, seja por condenação em prévio processo de cognição, seja 
pela existência de documento firmado por ele, a que a lei confira a 
força executiva.35 

 

Para o exequente se valer do processo executivo, deve haver um 

inadimplemento de alguma obrigação já declarada, tornando o direito do credor 

liquida, certa e exigível. 

Para Enrico Tullio Liebman “A situação prática que pode dar lugar à 

execução é o inadimplemento de uma obrigação de conteúdo patrimonial por parte 

do obrigado, com a consequente lesão do direito subjetivo correlativo. Apenas em 

presença desta situação surge a razão de ser o interesse prático da execução”. 36 

Tem-se que os processos de cognição e de execução são distintos em razão 

da pretensão do bem da vida que se busca.  

Enrico Tullio Liebman diferencia ambos tipos processuais, nestes termos:  

 

Entre o processo de cognição e o de execução a divisão de 
objetivos é feita pela lei com muito rigor, em harmonia com a função 
própria de cada um. Por isso, como regra geral cabe ao primeiro, e 
só a ele, julgar quanto à razão das partes; cabe ao segundo, e a ele 
só, prover a atuação da sanção. 

Por isso, classificamos que o processo de conhecimento como 
o de execução são instrumentos para solução da lide. Tem-se que o 
primeiro é uma pretensão contestada, enquanto o segundo uma 
pretensão insatisfeita.37 

 

 

Destarte, tendo o exequente direito de um crédito e não havendo a 

satisfação voluntaria do devedor, deve aquele provar o Estado para busca de seus 

direitos em processo autônomo mais célere para ver sua pretensão realizada. 

 

                                                                 
35

 THEODORO JÚNIOR. Op. cit., p. 65. 
36

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit. p.177. 
37

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit. p.176. 
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2.2 DAS PARTES 

 

Quando se trata das partes no processo de execução, em regra, remete-se 

ao Capitulo I, do Título I do Livro II do CPC, existindo várias hipóteses de 

legitimidade ativa e passiva na execução, sendo que há destaque nas que figuram 

no processo autônomo de execução, bem como na de cumprimento de sentença, 

estão presentes nos artigos 56638 e 56739 do CPC. Enquanto a legitimação passiva 

está prevista no art. 56840 do CPC. 

Em que pese haja expressamente as hipóteses de credor(es) e devedor(es), 

há possibilidade do ajuizamento da execução com litisconsórcio, bastando que no 

título haja a menção da obrigação dos sujeitos, conforme lição de Luiz Rodrigues 

Wambier:   

 

Quando há existência de cumulação de demandas executivas, 
já se evidenciou a possibilidade de litisconsórcio na execução. Basta 
pensar no caso em que no título executivo constam várias pessoas 
como credoras ou como devedoras. 

Normalmente o litisconsórcio na execução é facultativo, uma 
vez que não são usuais as hipóteses em que a execução tenha de 
ser necessariamente movida em face dos vários devedores ou 
requerida por todos os credores.41 

 

Ademais, há previsão expressa no art. 57342 do CPC, ressalvando, 

entretanto que esta hipótese é cabível apenas ao processo autônomo de execução, 

e não ao cumprimento de sentença. 

                                                                 
38

Art. 566.  Podem promover a execução forçada: 
I - o credor a quem a lei confere título executivo; 
II - o Ministério Público, nos casos prescritos em lei. 
39

Art. 567.  Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: 
I - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, Ihes for transmitido o 
direito resultante do título executivo; 
II - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo Ihe foi transferido por ato entre vivos; 
III - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. 
40

 Art. 568.  São sujeitos passivos na execução:  
I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; 
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; 
III - o novo devedor, que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;  
IV - o fiador judicial;  
V - o responsável tributário, assim definido na legislação própria.  
41

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit. p. 135. 
42

Art. 573.  É lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em 
títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo. 
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Dessa forma, havendo título que vincule credor e devedor, e não havendo o 

cumprimento da obrigação, e independentemente, da quantidade de legitimados, a 

execução se torna possível, desde que se respeite o vinculo entre as partes. 

 

2.3 DA COMPETÊNCIA 

 

Quando se trata de competência, vale destacar a respeito da jurisdição, que 

nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, “consiste a jurisdição no poder geral 

atribuído ao Estado de solucionar os litígios entre as partes, distribuindo justiça e 

tornando efetivo o império da lei.”43 

Feita esta consideração inicial vale destacar que a competência é parte da 

jurisdição, um fragmento a cada juiz ou tribunal em particular, sendo, que no caso da 

competência para o processamento de execuções fundadas em títulos executivos 

judiciais é prevista no art. 57544 do CPC.  

Lapida a lição Humberto Theodoro Júnior: 

 

Para fixação da competência em matéria de execução de título 
judicial (sentença ou acórdão), cumpre distinguir entre juízo da causa 
(que é aquele perante o qual a ação condenatória é proposta) e juízo 
do recurso (que é aquele para o qual se recorre da decisão do juiz da 
causa)45 

 

Outrossim, no tocante a competência, deve se respeitar o contido 

expressamente nos artigos do Capítulo II, do Título I, do Livro II do CPC para não 

haver conflitos e prejuízos ao credor.  

Contudo, quando se trata de execução de alimentos, em regra, deve a 

competência ser fixada em razão da pessoa do alimentado, conforme art. 100, inc. 

II46 do CPC, e de acordo com a jurisprudência que segue: 

 

Ementa: AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA 
SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR MANIFESTA 

                                                                 
43

 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Op. cit., p. 119. 
44

Art. 575.  A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: 
I - os tribunais superiores, nas causas de sua competência originária; 
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 
III – (revogado) 
IV - o juízo cível competente, quando o título executivo for sentença penal condenatória ou sentença arbitral.  
45

 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Op. cit., p. 121. 
46

II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. 
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IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
COMPETÊNCIA. Agravo interno que repete alegações e pedidos do 
agravo de instrumento. Caso de manutenção da decisão monocrática 
por seus próprios fundamentos. A competência para processar e 
julgar ação de execução de alimentos é do juízo da comarca onde 
reside o alimentado, ainda que não tenha sido este o juízo que fixou 
os alimentos. Precedentes jurisprudenciais. NEGARAM 
PROVIMENTO.47  

 

Dessa forma, têm-se que a competência para julgamento de execução de 

alimentos, é o foro do alimentado, inclusive as que versam sobre títulos 

extrajudiciais.  

 

2.4 PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO 

   

O Estado possui a prerrogativa de utilizar-se de sua força para invadir o 

patrimônio o privado do devedor para o cumprimento da prestação a quem tem 

direito o credor. 

Para haver tutela deste direito assegurado pelo Estado, o credor deve pedir 

a sua atuação, e cumprindo basicamente com as os pressupostos e condições da 

ação, previstas no arts. 248, 349, 650, 28251 e 30152 do CPC. 

                                                                 
47

 RIO GRANDE DO SUL. TJRS. Agravo Nº 70043720879, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Rui Portanova, Julgado em 04/08/2011. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site/. Acessado em: 06. out. 
2012. 
48

Art. 2
o
  Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos 

casos e forma legais. 
49

 Art. 3
o
  Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. 

50
 Art. 6

o
  Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 

51
 Art. 282.  A petição inicial indicará: 

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; 
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
IV - o pedido, com as suas especificações; 
V - o valor da causa; 
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
VII - o requerimento para a citação do réu. 
52

 Art. 301.  Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:  
I - inexistência ou nulidade da citação; 
II - incompetência absoluta;  
III - inépcia da petição inicial; 
IV - perempção; 
V – litispendência; 
Vl - coisa julgada; 
VII - conexão; 
Vlll - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;  
IX - convenção de arbitragem;  
X - carência de ação;  
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Segundo Humberto Theodoro Júnior: 

 

Em face da coação que se realiza com o processo executivo, onde 
não mais se vai discutir o direito das partes, e sim apenas realizar o 
crédito do autor, tem esse processo pressupostos especiais e 
completamente distintos daqueles que se notam em processo de 
conhecimento. Basta dizer que só pode haver execução baseada em 
título executivo, circunstancia que se apresente, prima facie, como 
condição necessária suficiente para fazer atuar a pretensão 
executiva.53 

 

Além disso, quando se trata de processo de execução não há discussão 

acerca da efetiva existência do direito, senão pela propositura de ação incidental de 

embargos.  

No tocante a execução, há necessidade dos requisitos básicos previstos 

expressamente no art. 580 que dispõe, “in verbis”: Art. 580.  A execução pode ser 

instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, 

consubstanciada em título executivo. Portanto, faz se necessário haver a prova 

inequívoca do direito, que se restringe basicamente ao título executivo, e a 

inadimplência do devedor, tornando a dívida exigível. 

O código de Processo Civil de 1973 exige estes dois pressupostos no 

Capitulo III, sob o título de Dos requisitos necessários para realizar qualquer 

execução, composta pelos artigos 580 a 590 do CPC. 

Além disso, com a reforma da execução de título judicial, promovida pela lei 

nº 11.232/2005, não houve alteração quanto à execução da prestação alimentícia, e, 

portanto, continua em vigor e sendo aplicável quanto às execuções de cunho 

alimentar. Criou-se um problema para o credor, em optar pela execução de sentença 

(art. 73254 do CPC), ou pelo cumprimento de sentença (art. 475-J55 do CPC) e 

                                                                                                                                                                                                        
Xl - falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar.  
§ 1

o
  Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.  

§ 2
o
  Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.  

que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba 
recurso.  
§ 4

o
  Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada neste artigo. 

53
 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Op. cit., p. 57. 

54
Art. 732.  A execução de sentença, que condena ao pagamento de prestação alimentícia, far-se-á conforme o 

disposto no Capítulo IV deste Título. 
55

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. 
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consequentemente, ao executado a opção de impugnar pelo art. 73656 do CPC ou 

se valer do novo instituto trazido pelo artigo 475-L57 do CPC, que versa sobre o 

cumprimento de sentença. 

Entretanto, em que pese o legislador não tenha se atentado para esta causa, 

os julgados bem se posicionando para a nova sistemática trazida pela lei nº 

11.232/2005, conforme os seguintes julgados: 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS PELO RITO DO ART. 732 DO CPC. POSSIBILIDADE 
DE READEQUAÇÃO DO RITO PELO DO ART. 475-J DO CPC, 
COM INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10%. A Lei n.º 11.232/05, ao 
extinguir do CPC o processo de execução de título judicial, não tratou 
da temática alimentos, construindo a jurisprudência que é possível o 
rito do cumprimento de sentença aos créditos alimentares, 
considerando a própria natureza da referida lei, que é trazer 
celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Ainda que adotado 
o rito do art. 732 do CPC, inexiste impedimento a que, na hipótese de 
não pagamento no prazo previsto em Lei, se proceda à readequação 
para o cumprimento de sentença, na forma do disposto no art. 475-J, 
do CPC, com a incidência da multa, medida a ser adotada mediante 
requerimento da parte, ou mesmo de ofício. Não comprovado o 
alegado excesso de execução, deve a mesma prosseguir, como 
determinado na decisão recorrida. NEGADO SEGUIMENTO.58  

 

E ainda,  

 

Ementa: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CABE AO 
CREDOR DE ALIMENTOS A ESCOLHA DO RITO A SER SEGUIDO 
NA AÇÃO DE EXECUÇÃO, SE O EXPROPRIATÓRIO, PREVISTO 
NO ART. 732 DO CPC, OU O DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
PREVISTO NO ART. 475-J, DO MESMO CÓDIGO. RECURSO 
PROVIDO.59  

 

Dessa forma, torna-se distinto o rito a ser escolhido pelo credor, sendo 

aplicável o mais favorável pelo rito do cumprimento de sentença, visto que já há 

                                                                 
56

Art. 736.  O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por 
meio de embargos. 
Parágrafo único.  Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 
instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo advogado, 
sob sua responsabilidade pessoal.  
57

 Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: (...) 
58

 RIO GRANDE DO SUL. TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70050772912, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 30/08/2012. Disponível em: 
http://www.tjrs.jus.br/site/. Acessado em: 20. set. 2012. 
59

 RIO GRANDE DO SUL. TJRS. Apelação Cível Nº 70050558303, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 24/08/2012. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site/. 
Acessado em: 20. set. 2012. 
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incidência da multa de 10% no caso do inadimplemento do prazo previsto para 

pagamento.  

Ademais, conforme art. 16 da Lei nº 5.478/1968 dispõe que, “Art. 16. Na 

execução da sentença ou do acordo nas ações de alimentos será observado o 

disposto no artigo 73460 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil.”, 

portanto, caso o credor opte pela execução de sentença será observado o desconto 

em folha. 

A base legal se encontra especificada nos arts. 732 a 735 do CPC e art.s 16 

a 19 da, que se complementam. 

 

2.5 DO TÍTULO EXECUTIVO 

 

Conforme exposto anteriormente, o título executivo é requisito essencial 

para a promoção da execução, e inclusive, prova cabal para que o Estado possa 

balizar a pretensão do credor em invadir o patrimônio do devedor, daí o principio: 

nulla executio sine titulo. 

Humberto Theodoro Júnior classifica o titulo executivo como: 

 

Uma tríplice função: a primeira ressalva que o título é a 
condição necessária e suficiente para a ação, sem ela não há como 
iniciar tampouco comprovar o direito do autor; a segunda é que título 
define o fim da execução, visto que a obrigação constante no titulo se 
resolverá quando realizada; e por fim o título define os limites da 
execução, precisando o conteúdo da obrigação do devedor, como o 
que deve pagar, o que deve entregar, ou a natureza que obriga o 

devedor a obrigação.
61

 

Para Ernane Fidélis dos Santos, “a ação da execução é baseada em título, 

e, no processo que se instaura, não se discute sobre a justiça da pretensão, mas 

sim sobre a validade formal do título executado, já que, se ele existe, não há direito 

a ser questionado.”62 

                                                                 
60

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. 
61

THEODORO JÚNIOR. Humberto. Op. cit., p. 52. 
62

 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Op. cit. p.8. 
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Para o cumprimento de prestação alimentícia, faz se necessário haver a 

sentença condenatória ou homologatória da transação efetuada em juízo, bem como 

a decisão interlocutória que concede os alimentos provisórios ou provisionais.  

Luis Rodrigues Wambier diferencia os dois tipos de alimentos (provisórios e 

provisionais) de acordo com a sua finalidade, ressalvando que ambos permitem a 

execução de alimentos: 

 

  Os provisionais (ad litem) são aqueles cuja função é a de 
manter a parte que deles necessita durante o processo, sendo 
obtidos através de medida especifica – v. vol.3; os provisórios são 
aqueles obtidos através de liminar, que pode ser confirmada ou 
infirmada pela sentença; e os definitivos são aqueles fixados por 
sentença.63 

 

Além da diferenciação dos provisórios dos provisionais, existe a distinção 

dos alimentos naturais dos civis, sendo o primeiro alimentação, cura, vestuário e 

habitação, que equivalem às necessidades básicas do ser humano. Os civis 

englobam as necessidades morais e intelectuais do ser humano, conforme 

ensinamento de Araken de Assis64. 

Alem disso, deverá o titulo ser calcado com uma forma de atualização do 

valor fixado, sendo adotado por índices do governo, ou de acordo com a 

porcentagem do salário mínimo. 

Ressalte-se que todos os títulos acima citados autorizam que a cobrança de 

alimentos, não podendo deixar de mencionar os títulos extrajudiciais, ressalvando, 

entretanto, que são suficientes para a execução, desde que neles haja menção da 

natureza alimentar, conforme ensina Luis Rodrigues Wambier: 

 

Se tais títulos são hábeis a ensejar a execução de qualquer 
outra dívida (não há qualquer restrição no art. 585, II, nem mesmo 
quanto ao valor), não há razão para que não possam, também, 
versar sobre alimentos, desde que reste expressamente mencionado 
que a obrigação assumida pelo devedor é de natureza alimentar, o 
exato valor da prestação e o tempo de sua duração.65 

 

Desde logo, cumpre asseverar que o inadimplemento da obrigação 

alimentar, se torna possível, assim que o devedor se torna inadimplente, mesmo que 

                                                                 
63

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit. p.599. 
64

 ASSIS, Araken. Op. cit. p.908. 
65

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. loc. cit. 
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seja uma parcela, sendo autorizado que o alimentado possa se utilizar da cobrança 

pelo desconto em folha, coação pessoal, rendimentos de alugueis e expropriação de 

bens, cumulativamente ou alternativamente, desde que não recaiam sobre as 

mesmas parcelas, sob pena de haver cobrança em duplicidade, eivadas de vício de 

que uma delas será indevida. 

Dessa forma, o título executivo é um documento que deve ter sua estrutura 

dentro das formalidades exigidas pela lei, e seu conteúdo licito, para que seja 

possível para o exequente se valer de seus direitos perante o pelo poder Estatal 

(Judiciário). 

 

2.5.1 Certeza, liquidez e exigibilidade 

 

O exequente deve portar o título executivo, e ainda, devendo este atender 

três requisitos, representados pela certeza, liquidez e exigibilidade, (art. 58666 do 

CPC), sob pena de indeferimento de sua pretensão executiva. 

No tocante a certeza do crédito, não pode haver qualquer dúvida quanto a 

sua existência, tampouco controvérsia quanto a perfeição formal do título e de 

reservas à sua eficácia. Na sustentação de Araken de Assis67, acrescenta que “Por 

isso, dos três atributos do título, apenas a certeza é constante, jamais surgindo 

posteriormente ao seu nascimento.”, sendo, portanto, válida desde sua confecção. 

Ensina Ernane Fidélis dos Santos: 

 

O título executivo deve também ser certo. Certeza não quanto ao 
direito, mas quanto a ele próprio, de maneira tal que não deixe 
duvida, pelo menos aparentemente, de obrigação que deva ser 
cumprida, pelo que se revela em sua realidade formal.68 

 

“A liquidez corresponde ao quantum certo da obrigação, ou especificidade 

da entrega de coisa e de prestação de fato, ilustrando o que se deve, quanto se 

deve, ou o que se deve”, conforme ensina Humberto Theodor Júnior.69 

E, ainda, conforme lição de Ernande Fidélis dos Santos: 

 

                                                                 
66

Art. 586.  A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e 
exigível. 
67

 ASSIS, Araken. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais. 2007. p. 150. 
68

 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Op. cit. p.10. 
69

 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Op. cit., p. 188. 
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A liquidez existe quando o objeto do título está devidamente 
determinado. Se for, por exemplo, importância em dinheiro, deverá, 
no titulo, estabelecer-se o quantum certo. Se, no documento público 
ou particular assinado por duas testemunhas, consta divida de R$ 
500.000,00, há liquidez. Se o documento, porém, estabelecer valor a 
ser apurado por arbitramento ou que, de uma forma ou de outra deva 
ser apurado, não há liquidez, devendo a parte socorrer-se do 
processo de conhecimento. (...) 

Também há liquidez quanto o quantum se apura por mera 
dedução, ou, tratando-se de acessórios moveis, são apuráveis 
também no momento do pagamento. (...) 

Nas obrigações de entrega de coisa e de prestação de fato, o 
objeto também deve ser determinado. A coisa deve estar 
caracterizada em todos os seus elementos, e o fato a ser prestado 
deve ser individuado. (...)70 

 

Pontifica Araken de Assis: 

 

Existem, porém, alguns temperamentos inevitáveis ao 
pressuposto da prévia determinado do objeto. Nas obrigações de 
fazer, por exemplo, a pormenorizada explicitação cabal do facere, no 
título, às vezes se mostra impossível, motivo por que toca ao credor 
indicar o modo de execução na peça inicial (...). Se, na execução 
para entrega de coisa certa, há precisão absoluta da coisa, na 
entrega de coisa incerta o procedimento se atrela, imperiosamente, 
ao incidente de escolha, par ao fito de precisá-la. Nessas hipóteses, 
a rigor, não se tem liquidez absoluta e, sem embargo, a execução se 
inicia, normamente, às vezes precedida de incidente de 
individualização. Esta particularidade não predomina uma das 
funções jurisdicionais – execução, cognição, asseguração -, não se 
divisando exclusividade de qualquer delas.71 

 

Por fim, o último requisito do título é a exigibilidade, que deve corresponde a 

um marco inicial para que seja feita o cumprimento da obrigação, prevista no próprio 

título, permitindo que possa ser exigido. Em regra, nasce com o vencimento da 

dívida, e estando inadimplente o devedor. 

 “Contudo, há que se destacar que a exigibilidade é requisito do documento, 

e não apenas com o mero inadimplemento do devedor, visto que está é condição de 

realização da execução”, conforme lição de Ernande Fidélis dos Santos72. 

Luiz Rodrigues Wambier pontifica acerca do tema que 

 

                                                                 
70

 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Op. cit. p.11. 
71

 ASSIS, Araken. Op. cit. p.151.  
72

 SANTOS, Ernane Fidélis dos. loc. cit. 
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Estará satisfeito o requisito da exigibilidade se houver a precisa 
indicação de que a obrigação já deve ser cumprida (seja porque ela 
não se submete a nenhuma condição ou termo, seja porque estes 
inequivocamente já ocorreram ou estão demonstrados).73  

 

Para Araken de Assis74 “O implemento do termo, ou da condição, outorga 

atualidade ao crédito (art. 572 do CPC). Termo é fato natural, verificado no próprio 

titulo, e por esta razão carece de qualquer prova, em principio, tirante a do chamado 

termo incerto.” 

Dessa forma, o título executivo é um documento que deve ter sua estrutura 

dentro das formalidades exigidas pela lei, e seu conteúdo licito, para ser 

resguardado pelo poder Estatal. 

 

2.6 OS MODOS DE EXECUÇÃO 

 

A execução de alimentos pode ocorrer de quatro modos, o desconto em 

folha de pagamento, cobrança de alugueis ou outros rendimentos do devedor, 

expropriação de bens e por fim, a coerção (prisão civil), previstas no Capítulo V do 

Livro II do CPC, composta pelos arts. 732 a 735 e, ainda, pelos arts. 16 a 19 da Lei 

5.478/2968 (Lei de Alimentos). 

Quanto ao crédito alimentar, pondera Luis Rodrigues Wambier, sobre os 

meios alternativos que são destinados quando se trata de alimentos: 

 

O crédito de natureza alimentar não deixa de ser uma dívida 
pecuniária, ou seja, que se satisfaz, em regra, com a entrega de 
dinheiro. Perfeitamente aceitável, e não raro ocorre, a satisfação 
dessa espécie de crédito in natura. Mas, basicamente, trata-se de 
obrigação que se cumpre mediante pecúnia. 

Todavia, o sistema processual dotou o credor de alimentos de 
outros mecanismos destinados à satisfação do crédito, mais ágeis do 
que os disponíveis para os creditos de outra natureza, porque os 
alimentos não se equiparam às dividas comuns. 

O inadimplemento da prestação alimentar não ocasiona 
meramente diminuição patrimonial, mas risco à própria sobrevivência 
do alimentando75  

 

E ainda acrescenta que: 

                                                                 
73

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit. p. 81. 
74

 ASSIS, Araken. Op. cit. p.152. 
75

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit. p. 558. 
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O meio de execução não parece nitidamente no Código, mas 
resta clara com a análise da sequencia dos art.s 16 a 18 da Lei de 
Alimentos. Há, portanto, certa gradação na preferência do legislador 
pelos modos de executar a prestação alimentícia, devendo os meios 
mais drásticos (prisão ou expropriação) ser reservados apenas para 
a hipótese de frustração dos modos anteriores, segundo opinião que 
tem prevalecido.76 

 

Dessa forma, em que pese o código traga diversas hipóteses de cobrança 

dos alimentos, e mesmo que seja adotado pela doutrina uma ordem de preferência, 

pode, o executado optar por qualquer uma delas, inclusive cumulativamente, para se 

valer da obrigação inadimplida. 

 

2.6.1 Desconto em folha de pagamento 

 

O desconto em folha de pagamento evita o formalismo do procedimento de 

expropriação de bens, visto que é efetivado diante o oficio expedido pelo juiz, e 

condiciona o desconto imediato do valor da pensão, que geralmente, é depositado 

em nome do alimentado ou de seu representante legal, logo que efetivado o 

pagamento do empregador ao devedor. 

Neste sentido, ensina Luis Rodrigues Wambier que: 

 

  É uma espécie de penhora sobre dinheiro, que excepciona a 
regra da impenhorabilidade de salários. É penhora diferenciada, 
porque sucessiva, assemelhando-se, nesse ponto, ao usufruto 
executivo, e porque, embora por ordem do juiz, realizada, por um 
estranho à jurisdição, o empregador, que separa o montante e o 
entrega ao credor.77 

 

Ademais, mostra-se aconselhável a utilização do desconto em folha de 

pagamento do devedor, eis que é uma forma eficiente de satisfação do débito e 

ainda previne execuções futuras. Nesta senda, Araken de Assis leciona sobre o 

tema: 

 

Esta clara preferência do texto da lei se baseia nas usanças do 
tráfico jurídico, em que o desconto -  modalidade de expropriação 
caracterizada pela ablação direta do dinheiro integrante do 
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 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit. p. 560. 
77

 Idem. loc. cit. 
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patrimônio do executado na fonte pagadora – se revelou 
prodigiosamente eficiente. Na experiência, pretoriana, a implantação 
do desconto, no comando da sentença condenatória ou no acordo de 
separação consensual, previne execuções futuras.78  

 

Caso o empregador tente auxiliar o devedor de alimentos a se eximir da 

obrigação de efetuar o desconto em folha, tem, desde logo seu ato considerado 

como crime, conforme redação do artigo 2279 da Lei de Alimentos. 

Cumpre destacar que, esta modalidade de efetivação do pagamento de 

alimentos vale apenas para desconto em folha de alimentos futuros, não podendo, 

portanto, haver o desconto em folha focado nas prestações vencidas, mesmo que 

seja possível.  

Para promover o desconto em folha o legislador regulamentou no artigo 

73480 do CPC, o rol exemplificativo dos sujeitos que podem sofrer este tipo de 

execução e modo operandi em que se efetivará a cobrança. 

Por fim, aquele que presta serviço a alguém, mesmo não estando protegido 

pela CLT, pode ser executado mediante desconto, conforme artigo 11481 da Lei 

8.213/1991. 

2.6.1.1 Procedimento 

 

Para que seja realizado o desconto em folha há necessidade de uma ordem 

do juiz determinando que a empregadora efetue o desconto e proceda ao deposito 

em conta bancária do alimentado, ou seu representante legal. 
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 ASSIS, Araken. Op. cit. p.904. 
79

Art. 22. Constitui crime conta a administração da Justiça deixar o empregador ou funcionário público de 
prestar ao juízo competente as informações necessárias à instrução de processo ou execução de sentença ou 
acordo que fixe pensão alimentícia: 
Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, sem prejuízo da pena acessória de suspensão do emprego de 
30 (trinta) a 90 (noventa) dias. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, de qualquer modo, ajuda o devedor a eximir-se ao 
pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, ou se recusa, ou procrastina a 
executar ordem de descontos em folhas de pagamento, expedida pelo juiz competente. 
80

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. 
81

Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado 
da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de 
penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de 
qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu 
recebimento. 
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Conforme artigo 734 do CPC, o juiz deverá determinar a expedição do oficio 

contendo o nome do credor e do devedor, a importância a ser descontada e o tempo 

de sua duração, sendo normalmente indeterminado. Caso sobrevier uma sentença 

que altere o valor da obrigação, novo oficio deverá ser expedido para que haja a 

alteração do valor a ser descontado. 

Recebido o oficio, o empregador deverá imediatamente descontar do 

próximo pagamento, o valor determinado pelo juiz (na sentença ou liminar) para 

depósito em conta bancária do alimentado. 

Em que pese o aconselhado seja o depósito em conta bancária, a lei não 

especificou modos de pagamento, desta forma, entende-se que poderá ser realizado 

de forma mais cômoda ao credor e tão logo feito o desconto deverá estar a 

disposição ao credor. 

 

2.6.2 Cobrança em aluguéis ou outros rendimentos do devedor 

 

Esta modalidade de cobrança se calca na possibilidade de haver a penhora 

sobre dinheiro do executado descontando alugueres de prédios ou de quaisquer 

outros rendimentos do devedor, conforme dispõe o art. 1782 da Lei de Alimentos. 

A redação trazida pelo art. 17 da Lei 5.478/1968 verifica-se a intenção do 

legislador na cobrança de alugueis ou outros rendimentos quando não for possível a 

efetivação da sentença ou o desconto em folha, destacando a ordem e prioridade. 

Araken Assis ensina que “A cláusula inicial – ‘quando não for possível’ 

acentua, em primeiro lugar, a ideia de ordem e prioridade.”83 

Entretanto, será somente possível, tendo o devedor cômodo de capital e de 

prédios frutíferos para que seja efetivada o desconto dos rendimentos. 

Acerca do tema, ensina Luis Rodrigues Wambier:  

 

Disso resulta ser alcançável por essa modalidade de penhora 
qualquer espécie de renda: aplicações financeiras, carteiras de 
ações, recebimento de arrendamento, participação em lucros de 
empresas etc.84 

 
                                                                 
82

Art. 17. Quando não for possível a efetivação executiva da sentença ou do acordo mediante desconto em 
folha, poderão ser as prestações cobradas de alugueres de prédios ou de quaisquer outros rendimentos do 
devedor, que serão recebidos diretamente pelo alimentando ou por depositário nomeado pelo juiz. 
83

 ASSIS, Araken. Op. cit. p.904. 
84

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit. p. 562. 
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Dessa forma, passada a modalidade de desconto em folha, e sendo o 

devedor proprietário de imóveis, ou rendimentos que possa advir capital suficiente 

para a prestação alimentar, aconselha-se a utilização desta modalidade de 

cobrança. 

 

2.6.2.1 Procedimento 

 

O procedimento que cerceia a cobrança de alugueres é semelhante ao 

desconto em folha de pagamento. 

O Juízo determina a expedição de oficio à obrigação de pagar o rendimento 

ao alimentante, com os requisitos do art. 734 acima citado. E aquele que deixa de 

efetuar a cobrança concorre com as sanções cabíveis desse dispositivo legal. 

Da mesma forma que a forma de cobrança anterior, aquele que tem a 

obrigação de pagar deve deduzir o valor equivalente constante na ordem judicial e 

proceder ao pagamento de forma mais cômoda ao alimentado. 

 

2.6.3 Expropriação de bens do devedor 

 

A modalidade da execução pela expropriação de bens do devedor, tem a 

natureza de constrição de bens do devedor, para posterior arrematação, alienação 

ou adjudicação do bem, sendo que, preferencialmente é aplicada tendo sido 

frustrada as tentativas de execução anteriormente estudadas. 

A previsão legal esta respaldada pelo artigo 73285 do CPC, sendo que se 

verifica uma ordem de preferência na forma de execução.  

Segundo Humberto Theodoro Júnior  

 

A primeira delas refere-se à hipótese de recair a penhora em 
dinheiro, caso em que o oferecimento de embargos não obsta a que 
o exeqüente levante mensalmente a importância da prestação, o que 
será feito independentemente de caução.86 

 

Destarte, tem-se que superadas as outras formas de execução acima 

citadas, o meio aconselhável e preferencial, é a expropriação de bens do devedor, 
                                                                 
85

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 exeqüente levante mensalmente a importância da prestação. 
86

 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Op. cit., p. 419. 
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podendo ser efetivada a alienação, adjudicação ou hasta publica para satisfação do 

crédito alimentar. 

 

2.6.3.1 Procedimento 

 

No corpo do art. 732 do CPC, há remissão do Capítulo IV, que é composto 

pelos arts. 646 e seguintes do CPC. Em nobres palavras Araken de Assis lecionado 

sobre o tema:  

 

Em síntese, o procedimento executivo se governará pelos 
tramites do rito comum, iniciando com petição inicial, guarnecida dos 
requisitos legais, inclusive na hipótese de escolha compulsória da 
expropriação. Deferindo a inicial, o juiz ordenará a citação do 
executado. A única particularidade reside no objeto da penhora, que 
recairá em crédito do devedor, no caso de incidência do art. 17 da 
Lei 5.478/1968.87 

 

E no mesmo sentido, Luis Rodrigues Wambier traz a baila que: 

 

Pode-se supor que a execução de alimentos mediante penhora 
e disposições, pode-se supor que a execução de alimentos mediante 
penhora e expropriação permanece alheia as regras do cumprimento 
de sentença. Mas isso, especialmente antes da Lei 11.382/2006 (que 
reformou o processo de execução), não deixava de ser um tanto 
paradoxal: justamente os créditos alimentares – aos quais, por sua 
relevância valorativa e pratica, o ordenamento sempre procura 
conferir tratamento especial – teriam ficado atrelados ao modelo 
antigo, e, me tese, menos eficiente, de execução.88 

 

Após a penhora, resta o exequente aguardar o desfecho do procedimento 

para alienação do bem penhorado. Ademais, o executado pode exercer seu direito 

de opor embargos a esta modalidade de execução, mas não ocorrerá a suspensão 

da cobrança conforme parágrafo único do art. 732 do CPC, sendo autorizado, ao 

credor levantar estes valores depositados. 

Este meio de execução se mostra adequado quando não há urgência para 

haver os alimentos, visto que o tramite se mostra moroso em comparação ao da 

coação civil. 

 

                                                                 
87

 ASSIS, Araken. Op. cit. p.916. 
88

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit. p. 563. 
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2.6.4 Coerção (prisão civil) 

 

A preocupação com a garantia da proteção do alimentado está presente 

desde a Constituição de 1946, que em seu art. 141, §32, dispunha: 

 

Não haverá prisão civil por dívida, multa ou custa, salvo o caso do 
depositário infiel de inadimplemento da obrigação alimentar, na forma 
da lei. 

 

Na Constituição vigente (1988), mantém, com pequenas alterações, o 

permissivo legal que autoriza a prisão de alimentos, em seu art. 5º, inc. LXVII, que 

contempla: 

 

Art.5º (...) 

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

 

Logo, tratou a Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/1968) e o CPC, nos artigos 1989 

e 73390, respectivamente, regular a prisão por débito alimentar. 

Em que pese o art. 19 conste a expressão de que a decretação da prisão do 

devedor até 60 (sessenta) dias, entretanto, o que se mostra aplicável é o contido no 

art. 733 do CPC, visto que consta a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

visto que os o prazo do primeiro artigo encontra-se acobertado pela 

discricionariedade do juiz em decretar o prazo mínimo de restrição da liberdade.  

A prisão civil que decorre de execução de alimentos é a única modalidade 

de coerção pessoal aceita pelo ordenamento jurídico brasileiro, visto que o do 

depositário infiel já não mais merece este status excepcional da prisão, desta forma, 
                                                                 
89

 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. 
 § 1º O cumprimento integral da pena de prisão não eximirá o devedor do pagamento das prestações 
alimentícias, vincendas ou vencidas e não pagas.  
§ 2º Da decisão que decretar a prisão do devedor, caberá agravo de instrumento.  
§ 3º A interposição do agravo não suspende a execução da ordem de prisão. 
90

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. 
§ 1

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

meses. 
§ 2

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

§ 3
o
  Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. 
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a coerção por débito alimentar ainda levanta um grande enfoque e discussão acerca 

de sua aplicabilidade. 

Vale destacar que a prisão do inadimplente de obrigação alimentar, tem sido 

visto com cuidados sob a ótica de doutrinadores e pelas decisões dos magistrados, 

assim se posiciona Lourival Serejo: 

 

A prisão do alimentante inadimplente é um dos pontos mais 
controvertidos da disciplinados alimentos, pelas peculiaridades de 
caso a caso, pelas dificuldades que se apresentam e pela sua 
dinâmica processual.91 

 

Frise-se que, por oportuno, que a previsão também se encontra no texto do 

Pacto de San José da Costa Rica, que preceitua. “Ninguém deve ser detido por 

dívidas. Este principio não limita os mandados de autoridade judiciária competente 

expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.92” 

Este caráter de coerção civil, tem objetivo a coação do devedor para prestar 

o pagamento imediato, sob pena de que lhe seja retirada a liberdade por certo 

período. Assim ensina Rolf Madaleno: 

 

A coação física enfatiza a pressão psicológica da ameaça de prisão 
do devedor, sendo, portanto, meio de coerção, e não uma pena civil, 
equiparável a uma sanção penal, tanto que, paga a dívida alimentar, 
desaparece o motivo da segregação corporal, haja vista ser dívida 
para com o credor alimentar, e não para com a sociedade civil.93 

 

Porém, como se depreende, o objetivo da lei visa ao devedor o cumprimento 

da obrigação, entretanto, não prevê o alcance desta coação, visto que sua ratio legis 

é a coação, independente de quem seja o devedor, tornando ilimitada seu alcance 

quanto aos sujeitos, mesmo que estes devam cumprir de forma subsidiária.  

O titulo permissivo para a execução pela coerção tende a ser a judicial, 

conforme art. 732 e 733 do CPC, pois há expressamente na redação dos artigos os 

termos que identificam como títulos judiciais, execução de sentença ou decisão, 

sendo, portanto, a execução de alimentos pela prisão apenas aos títulos judiciais. 

Neste entendimento sustenta Araken de Assis: 

 
                                                                 
91

 SEREJO, Lourival. Direito Constitucional da família. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey. 2004. p. 80. 
92

 Art.6º, n.7, da Convenção Americana de Direitos Humanos. 1969. 
93

 MADALENO, Rolf. Repensando o Direito de Família. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 186. 
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Como se sabe, o prognóstico a respeito se mostra rarefeito no 
título extrajudicial, derivando apenas do regramento de vontade das 
partes, que adianta o efeito condenatório. Tal inconteste 
característica desautoriza, em principio, a grave pressão exercida 
contra o obrigado, conjugada ao caráter sumário da sua defesa, a 
partir de título extrajudicial.94 

 

A Terceira Turma do STJ já decidiu nesse sentido:  

 

O descumprimento de escritura pública celebrada entre os 
interessados, sem a intervenção do Poder Judiciário, fixando os 
alimentos, não pode ensejar a prisão do devedor com base no art. 
733 do CPC, restrito à ‘execução de sentença ou de decisão, que 

fixa os alimentos provisionais’
95

 

 

Neste mesmo sentido extrai-se da seguinte jurisprudência: 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS BASEADA EM TITULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO 
FIRMADO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISAO CIVIL. 
DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A 
dívida de alimentos representada por titulo executivo extrajudicial, 
embora possa embasar execução por quantia certa contra devedor 
solvente (art. 732 do CPC), não é meio adequado para lastrear a 
execução na forma prevista no art. 733 do CPC. Agravo de 
instrumento parcialmente provido.96  

 

Ademais a doutrina preceitua que seja utilizado uma ordem de preferência 

entre os meios executivos, optando o credor pelo menos gravoso para o executado, 

sendo que execução pela prisão civil, deve ser a última utilizada pelo credor, apenas 

quando as outras formas de expropriação tenham sido restadas infrutíferas. Assim, 

se entende do art. 18 da Lei nº 5.478/1968, “in verbis”: “Art. 18. Se, ainda assim, não 

for possível a satisfação do débito, poderá o credor requerer a execução da 

sentença na forma dos artigos 732, 733 e 735 do Código de Processo Civil”. 

Araken de Assis ensina que: 

 

Mostra-se evidente que, assim, o intuito dos arts. 16 a 18, da 
Lei 5.478/1968, de estabelecer certa ordem no uso dos meios 

                                                                 
94

 ASSIS, Araken. Op. cit. p.921. 
95

 BRASIL. STJ. 3ª. Turma do STJ, HC 22.401-SP, 20.08.2002, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, RT 
809/209. Disponível em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp. Acessado em: 23.set.2012. 
96

 RIO GRANDE DO SUL. TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70049359342, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 29/08/2012. Disponível em: 
http://www.tjrs.jus.br/site/. Acessado em: 28. set. 2012. 
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executórios, como já ressaltado. Das clausulas cuidadosamente 
dispostas nos textos legislativos resulta a seguinte gradação: 
primeiro, o desconto em folha; em seguida, a expropriação (de 
alugueis ou de outros rendimentos); por último, indiferentemente, a 
expropriação (de quaisquer bens) e a coação pessoal.97 

 

Quanto ao caráter da prisão civil, apesar de ser uma medida de execução 

extrema, tem cunho de coerção para o adimplemento do débito, ensina Luis 

Rodrigues Wambier sustentando que: 

 

A prisão civil não é propriamente meio de execução, mas meio 
coercitivo sobre o devedor, para forçá-lo ao adimplemento, porque, 
com a prisão em si mesma, não se obtém a satisfação do crédito 
alimentar (v. capítulo 1). O que se busca é que, ante a ameaça de 
prisão, ou mesmo a sua concretização, o devedor pague a prestação 
alimentícia, como forma de evitar ou suspender o cumprimento da 
prisão.98 

 

Humberto Theodoro Júnior99 se posiciona no sentido de que “A execução de 

sentença condenatória de prestação alimentícia é uma execução por quantia certa, 

subordinada em princípio ao mesmo procedimento das demais dívidas de dinheiro 

(Art. 732, caput).” 

A prisão civil é uma medida excepcional, a única admitida pelo ordenamento, 

conforme art. 5º, inc. LXVII100 da CF, em razão de sua natureza emergencial, e ainda 

admitida ante o permissivo constitucional e Sumula Vinculante 25101, STF.  

A prisão civil não tem caráter punitivo, pois se trata de forma de pressão 

psicológica sobre o animo do devedor, para obrigá-lo ao cumprimento da prestação, 

tanto que caso o devedor seja preso pelo tempo determinado pelo juiz, a obrigação 

do pagamento ainda se torna exigível, mas por outro procedimento. Ressalvando 

que pode ser expedida novas ordens de prisão, independentemente de vezes, 

bastando estar inadimplente. 

Humberto Theodoro Júnior traz a baila que: 
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 ASSIS, Araken. Op. cit. p.905. 
98

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit. p. 564. 
99

THEODORO JÚNIOR. Humberto. Op. cit., p. 418. 
100

 LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;  
101

 Ilicitude - Prisão Civil de Depositário Infiel - Modalidade do Depósito 
   É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. 
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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 da pena privativa de liberdade ‘não exime o 
devedor do pagamento das prestações vencidas e vincendas’”.102 

 

A redação do art. 733, caput103 do CPC, leva ao entendimento de alguns, 

que a prisão somente seria cabível para os alimentos provisionais, e não para os 

definitivos, ou provisórios. Mas isto se mostra esclarecido com a redação do artigo 

19104 da Lei de Alimentos, que é cabível para todos os títulos prolatados pelo juiz. 

A prisão é uma medida extrema, tanto que somente é aplicada no âmbito 

penal, por ser a ultima ratio do ordenamento, e a discussão sobre a aplicabilidade no 

direito civil é muito questionada. Nesta toada revelasse a crítica de Araken de Assis: 

 

O estudo cientifico dos meios executórios, avaliados e pesados como 
expedientes práticos, predispostos com o único propósito de realizar 
as operações materiais destinadas ao implemento executivo da 
eficácia sentencial condenatória, revela a verdade oposta. A prisão 
civil do alimentante não merece o opróbrio de coisa obsoleta, de 
entulho autoritário e violento, somente a muito custo tolerado e 
admitido no ordenamento jurídico contemporâneo.105 

 

Ademais as cobranças de alimentos pelo rito da prisão não abarca os 

pretéritos, em razão do caráter de que os alimentos são consumíveis por excelência, 

e porque a inclusão de prestações muito antigas certamente o devedor não poderá 

prontamente pagá-lo, posto isto, tem-se o entendimento de que somente deve ser 

cobrado pela prisão, as três ultimas parcelas inadimplidas anteriores ao ajuizamento 

da demanda. 

A resistência ao emprego do meio executório da prisão se revela intensa 

quando se trata de alimentos pretéritos. Em tal hipótese, alvitrando hipotética 

desfiguração dos alimentos propriamente ditos, transmudada em verba 
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 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Op. cit., p. 419. 
103

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. 
104

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. 
§1º O cumprimento integral da pena de prisão não eximirá o devedor do pagamento das prestações 
alimentícias, vincendas ou vencidas e não pagas.   
§2º Da decisão que decretar a prisão do devedor, caberá agravo de instrumento. 
§3º A interposição do agravo não suspende a execução da ordem de prisão. 
105

 ASSIS, Araken. Op. cit. p.923. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6014.htm#art4art19%C2%A71
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indenizatória, apenas as três ultimas prestações se mostrariam admissíveis, na 

demanda executiva, visto não existir mais sentido, anos depois, prender o 

inadimplente de prestações remotas, conforme ensina Araken de Assis.106 

Quanto à cobrança das ultimas três parcelas inadimplentes, tem-se da 

Súmula 309 do STJ: 

Débito Alimentar - Prisão Civil - Prestações Anteriores ao 
Ajuizamento da Execução e no Curso do Processo 

    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. 

 

Dessa forma, a execução de alimentos pelo rito da prisão, pode apenas ser 

cobradas a obrigação inadimplida equivalente a três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, ressalvando, entretanto que podem ser objeto de prisão 

as que se vencerem no curso do processo. 

Neste mesmo sentido, extrai-se do recente julgado do TJSC, “in verbis”: 

 

   AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A CONVERSÃO DO 
RITO DO ARTIGO 733 PARA O PREVISTO NO ARTIGO 732 DO 
CPC. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE SE BASEIA NAS TRÊS 
ÚLTIMAS PARCELAS INADIMPLIDAS E NAS QUE SE VENCEREM 
NO CURSO DO PROCESSO. ATUALIDADE DO DÉBITO. 
EXEGESE DA SÚMULA 309 DO STJ. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO PELO RÉU DE QUITAÇÃO DO DÉBITO 
ALIMENTAR, TAMPOUCO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
PLAUSÍVEL PELO INADIMPLEMENTO. PROSSEGUIMENTO DA 
EXECUÇÃO PELO RITO DO ARTIGO 733 DO CPC. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO.107   

 

Do exposto, faculta ao credor utilizar-se do rito da coerção física do devedor, 

quando houver titulo executivo judicial, estando às parcelas inadimplidas, sendo 

limitada entre as três ultimas antes do ajuizamento da ação. 

 

2.6.4.1 Procedimento 
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 ASSIS, Araken. Op. cit. p.925. 
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 SANTA CATARINA. TJSC. Agravo de Instrumento n. 2012.011324-9, de Blumenau, rel. Des. Cinthia Beatriz da 
Silva Bittencourt Schaefer. Disponível em: http://www.tj.sc.gov.br/. Acessado em: 28. set. 2012. 
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A petição inicial deve ser proposta com os requisitos gerais do Código de 

Processo Civil, amparado pelo art. 614, caput108, e art. 282, inc. I109, do CPC, 

estando acompanhada do título executivo, memória de cálculo e o rito a ser seguido. 

A competência, em regra, se da no foro do alimentando, conforme art.100, inc. II110 

do CPC. 

Ernane Fidélis dos Santos ensina que: 

 

A obrigação alimentar poderá ser prevista em título executivo 
extrajudicial, como documento e contratos na forma pública ou 
particular com testemunhas. Neste caso, porém, a execução se fará 
de modo comum dos títulos extrajudiciais, ou seja, com citação para 
pagamento em 24 horas, sob pena de penhora, com os embargos 
sendo a defesa apropriada.111 

 

Feita a citação, o executado terá 03 (três) possibilidades, efetuar o 

pagamento, provar que já pagou ou justificar a impossibilidade de pagamento. 

Ressalte-se que o objetivo primordial desse meio coercitivo é forçar o devedor a 

efetuar o pagamento da prestação devida, e assim extinta a execução pelo 

pagamento previsto no art. 794, I do CPC. 

A segunda possibilidade é a prova de que o débito esta pago, sendo 

apresentada por petição assinada por advogado, e anexado os documentos 

comprobatórios do pagamento e assim que analisada pelo juiz, o processo será 

extinto pelo pagamento (art. 794, inc. I do CPC). 

Por fim, a ultima possibilidade de defesa é a justificativa da impossibilidade 

de pagamento, comprovando que o executado não pode inadimplir por ato voluntário 

e inescusável, sendo acolhida pelo juiz, a execução não se extingue, e pode ser 

cobrada, mas de outra forma, diversa da prisão.  

Luis Rodrigues Wambier ressalva que o acolhimento da justificativa do não 

pagamento, não atinge o titulo, o que não impede que as cobranças persistam 

cessado os motivos justificados. Apenas a revisional ou exoneração poderá interferir 

no titulo executivo.112 
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Caso o devedor citado para o pagamento da pensão, não se manifestar, 

poderá o juiz decretar sua prisão no período de 30 a 90 dias de acordo com o art. 

733 do CPC.  

Em que pese a prisão ser classificada pela doutrina como a ultima das 

hipóteses a ser utilizada pelo credor, na prática isto se torna mera faculdade, visto 

que não há exigência de comprovação de que o credor se valeu de outros meios 

executivos, para só então, optar por este rito. Ademais, para o executado, diante a 

pressão de ser preso por uma dívida, leva a cumprir com o estipulado com 

celeridade, satisfazendo o credor, em regra, de forma imediata. 

Araken de Assis define a intenção do legislador quanto ao emprego da 

execução pela prisão do devedor, nestes temos: 

 

A custódia executiva pretende influir de modo positivo no ânimo 
do executado, compelindo-o ao cumprimento. Não se trata, 
absolutamente, de sanção penal. A medida escapa à disciplina 
repressiva. Mais precisamente, “sem visar a retribuição do mal 
praticado, nem a recuperação do agente, tem essa espécie de 
custodia caráter meramente compulsivo e não penal, pelo que os 
benefícios da processualística criminal, no particular, inaplicam-
se”.113 

 

Para suspensão e revogação da pena, deve o devedor pagar a dívida, 

comprovar que pagou, justificar sua impossibilidade ou ainda, depois de preso, a 

impetração de habeas corpus quando há o error in procedendo da execução de 

alimentos. 

Por fim, forçoso destacar que o cumprimento da pena não dispensa o 

devedor das prestações vencidas e vincendas, ou seja, a reincidência no 

descumprimento da obrigação alimentar não impede a aplicação de nova pena de 

prisão, podendo ser decretada quantas vezes forem necessárias à satisfação da 

prestação. Ressalvando, entretanto, que a quantia cobrada anteriormente que 

levaram o devedor a prisão, não pode ser objeto da próxima prisão, sob pena de ser 

aplicado o bis in idem.  Neste sentido extrai-se o seguinte julgado, “in verbis”: 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS. RENOVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL JÁ 
CUMPRIDO. Descabe renovar prisão civil já determinada e cumprida 
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pelo executado, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem. 
Precedentes. Recurso desprovido.114  

 

Do exposto, tem-se que a modalidade de execução de alimentos pela prisão, 

tem series de peculiaridades visto que se trata da restrição da liberdade ante o 

inadimplemento de obrigação alimentar. Todo processo possui uma série de 

requisitos que devem ser cumpridos para que a prisão seja legal.  
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CAPÍTULO 3 – PRISÃO CIVIL AVOENGA POR OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

SUBSIDIÁRIA: A LUZ DO ESTATUTO DO IDOSO 

 

3.1 PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA NO ESTATUTO DO IDOSO 

 

Um dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, 

norteia todas as relações entre os sujeitos de direito encontra-se expresso no art. 1º, 

inciso III115, e também previsto no Capitulo VII do mesmo diploma legal, no art. 226, 

§7116, é o principio da dignidade da pessoa humana, destacando sua importância no 

concernente aos que envolvem os valores Da Família, da Criança, do Adolescente, 

do Jovem e do Idoso na sociedade brasileira.  

Ressalte-se ainda que, cuida-se do dever da família, sociedade e Estado 

assegurar uma série de direitos advindos do ser humano, conforme se extrai do art. 

227 da CF, “in verbis”: 

  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, 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. 

 

Ademais, a Constituição Federal garante a proteção imediata dos idosos em 

seu art. 230117, que se soma ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), visa a 

proteção deste grupo, assegurando diversos princípios e estabelecendo regras 

favoráveis para o gozo pleno da cidadania. 

Rolf Madaleno destaca a importância esta proteção, conforme segue: 
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
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Discriminado e isolado pela família e pela sociedade por culpa 
de sua fragilidade física e mental, deixa o idoso de ser considerado 
útil e experiente, e passa a representar um peso morto na 
produtividade, notadamente diante das rápidas transformações 
tecnológicas, e da facilidade com que os mais jovens se adaptam ao 
aprendizado. Apenas têm sobrevivido à constante discriminação e ao 
isolamento familiar os idosos das classes mais favorecidas, sendo 
respeitados por suas posses e por seu conhecimento cultural.118  

 

Além disso, Alexandre de Moraes em sua melhor doutrina leciona: 

 

A família, a sociedade e o Estado tem 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, inclusive por meio de programas de amparo aos idosos que, 
preferencialmente, serão executados em seus lares. 

Mais do que reconhecimento formal e obrigação do Estado 
para com os cidadãos da terceira idade, que contribuíram para seu 
crescimento e desenvolvimento, o absoluto respeito aos direitos 
humanos fundamentais dos idosos, tanto em seu aspecto individual 
como comunitário, espiritual e social, relaciona-se diretamente com a 
previsão constitucional de consagração da dignidade da pessoa 
humana. 

O reconhecimento àqueles que construíram com amor, trabalho 
e esperança a historia d nosso pais tem efeito multiplicador de 
cidadania, ensinando às novas gerações a importância de respeito 
permanente aos direitos fundamentais, desde o nascimento até a 
terceira idade.119 

  

Dessa forma, diante a proteção garantida expressamente pela Constituição 

Federal e especificada no Estatuo do Idoso120 dignidade da pessoa humana deve 

ser garantida em todos os ambitos da justiça, principalmente, assegurada no Poder 

Judiciário.   

 

3.2 A SUBSIDIARIEDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA  

 

Conforme exposto no item 1.3 deste trabalho há licitude no pedido de 

alimentos em face dos avós, devendo, entretanto haver a comprovação de que se 

esgotaram os meios processuais disponíveis para o cumprimento da obrigação do 

alimentante primário, somente assim, podendo buscar a pretensão em face dos 
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obrigados ascendentes, tornando dessa forma essa obrigação subsidiária e 

complementar.  

A obrigação alimentar em regra não é solidaria, salvo quando assim 

explicitados em lei ou por convenção das partes interessadas. 

Quando os avós são acionados para a prestação alimentar, há um cuidado 

maior quanto à fixação de a obrigação alimentar, visto que são pessoas que 

merecem, em regra, uma atenção e tutela maior do Estado, e ainda mais por terem 

responderem subsidiaria e complementar a obrigação, portanto, não pode ter o ônus 

da obrigação equitativa no quantum que cabe aos pais pagarem, observando, 

sempre o trinômio necessidade do alimentado, possibilidade do pagamento do 

devedor e proporcionalidade da fixação.  

Note-se que diversas circunstancias podem influir para a inclusão dos avós 

em demanda alimentar, desde o simples inadimplemento e fuga do devedor 

principal, até quando se torna impossível o pagamento pelos genitores, por inúmeros 

motivos, desde motivo de doença que gere a incapacidade do genitor até por ter 

falecido. 

Ocorre que, em regra, quando o credor se torna órfão dos pais, estes se 

tornam os mais próximos em grau de parentesco. Contudo, esta hipótese não retira 

a qualidade de avós, permanecendo a subsdiariedade. Ademais, quando no caso de 

ausência dos pais, a guarda se torna preferencial aos avós por motivo do grau de 

parentesco. E estando regulamentada a guarda dos avós paternos, pode ocorrer o 

pedido de auxilio em face dos avós maternos, vice-versa. 

Entretanto, no caso em estudo, recai sobre as consequências advindas do 

inadimplemento de obrigação alimentar, destacando, assim, a responsabilidade dos 

avós neste pagamento, que é subsidiário e complementar, não podendo assumir 

como se pais fossem. 

Assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados 

colecionados: 

 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE ALIMENTOS DIRIGIDA CONTRA 
OS AVÓS PATERNOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO EM 
RELAÇÃO AO PAI. RESPONSABILIDADE DOS PROGENITORES 
SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE 
PROVA DA POSSIBILIDADE DOS RÉUS. SÚMULA N. 7-STJ. 
INCIDÊNCIA. CC, ART. 397. EXEGESE. 
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I. A exegese firmada no STJ acerca do art. 397 do Código Civil 
anterior é no sentido de que a responsabilidade dos avós pelo 
pagamento de pensão aos netos é subsidiária e complementar a dos 
pais, de sorte que somente respondem pelos alimentos na 
impossibilidade total ou parcial do pai que, no caso dos autos, não foi 
alvo de prévia postulação. 

II. Ademais, a conclusão do Tribunal de Justiça acerca da ausência 
de condições econômicas dos avós recai em matéria fática, cujo 
reexame é obstado em sede especial, ao teor da Súmula n. 7. 

III. Recurso especial não conhecido.121 

 

E ainda, 

 

(...)3 - Neste contexto, à luz do novo Código Civil, frustrada a 
obrigação alimentar principal, de responsabilidade dos pais, a 
obrigação subsidiária deve ser diluída entre os avós paternos e 
maternos na medida de seus recursos, diante de sua divisibilidade e 
possibilidade de fracionamento. A necessidade alimentar não deve 
ser pautada por quem paga, mas sim por quem recebe, 
representando para o alimentado maior provisionamento tantos 
quantos coobrigados houver no pólo passivo da demanda. 

4 - Recurso especial conhecido e provido.122 

 

Dessa forma, considerando que resta consolidado que a obrigação alimentar 

dos avós, em relação aos devedores primários (pais), é subsidiária e complementar, 

e pelo fato de não se tratar de obrigação solidária, pelo principio da 

proporcionalidade não deve se aplicar a igualdade de responsabilidade atribuída aos 

devedores primários, não podendo, portanto, os avós sofrerem as mesmas formas 

executivas dos pais, em razão da subsidiariedade, e, por consequência, não se 

mostra adequado a execução de alimentos pelo rito da prisão. 

 

3.3 DA PRISÃO CIVIL DOS AVÓS IDOSOS PELO DÉBITO ALIMENTAR  

 

Conforme amplamente exposto no item 1.2, o vinculo trazido pelo Código 

Civil, autoriza que os avós possam ser devedores de alimentos, indiferente à sua 

                                                                 
121

 BRASIL. STJ. REsp 576.152/ES, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 
08/06/2010, DJe 01/07/2010. Disponível em: http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp. 
Acessado em: 27. set. 2012. 
122

 BRASIL. STJ. REsp 658.139/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 
11/10/2005, DJ 13/03/2006. Disponível em: http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp. Acessado 
em: 06. set. 2012. 



52 

idade, visto que o direito ao crédito alimentar está sustentado na incapacidade da 

pessoa que dele necessite, que por si só, não pode prover sua própria subsistência. 

Portanto, os avós, idosos ou não, podem ser compelidos a fornecer 

alimentos, entretanto, não houve qualquer resguardo Estatuto, sendo aplicadas as 

regras do Código Civil.  

Não há óbice quanto à fixação de obrigação alimentar aos avós, desde que 

se respeite o caráter subsidiário e complementar.  

Ocorre que, existindo a obrigação alimentar dos avós em favor dos netos, 

inicia-se a problemática quando aqueles se tornam inadimplentes, visto que faculta 

ao alimentado optar pelos meios executivos cabíveis para haver o crédito que lhe é 

devido, inclusive podendo optar pela prisão civil.  

As decisões dos tribunais se mostram divergentes quanto à decretação da 

prisão, sendo que ainda foi pouco discutida pelos doutrinadores, visto que até então 

a delimitação do tema tem se moldado com a jurisprudência, que se posiciona 

fixamente pelo art. 5º LXVII, e art. 733 do CPC. 

Nas hipóteses de decretação de prisão dos avós idosos, apresenta-se uma 

colisão de princípios fundamentais, a necessidade de alimentos versus a dignidade 

da pessoa humana, direito a vida e liberdade dos avós idosos, princípios que entram 

em colisão e necessitam de ser aplicados de forma proporcional. 

Neste enfoque, diante o conflito de princípios constitucionais, deve-se haver 

a proporcionalidade de normas previstas no §2123 do art. 5 da Constituição Federal, e 

diante a escasso material doutrinário que se posicione quanto à legalidade da prisão 

dos avós, destacam-se diversos elementos que somados justificam a pretensão de 

inaplicabilidade da prisão dos avós idosos, conforme vemos a seguir. 

Quando há conflitos de princípios fundamentais, como no presente caso, 

Rolf Madaleno ensina que: 

 

Tendo os direitos fundamentais aplicação imediata, em razão 
da autonomia das normas jus fundamentais, apresenta-se propicio e 
adequado considerar a eventualidade de colisão entre direitos 
fundamentais de proteção constitucional, o que requer um atento 
exame do aplicador da lei, que na concretização de um direito 
precisará se valer das regras da proporcionalidade prescritas pelo §2 
do art. 5º Constituição Federal, para poder conciliar valores 
fundamentais em conflito e encontrar a formulação final que adiante 
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das considerações fáticas e jurídicas traga a menor restrição 
possível. 

No âmbito do Direito de Família não será nada infrequente 
deparar com a corrente colisão entre direitos fundamentais, como a 
exemplo pode ocorrer no amplo do sagrado direito alimentar em 
confronto com o não menos sagrado direito à vida, valor de intensa 
dimensão, que a Constituição Federal brasileira permite a prisão do 
responsável por dívida alimentar, uma vez observados os trâmites 
processuais disciplinados pelo art. 733 do Código de Processo Civil e 
pelos artigos 18 e 19 da Lei n. 5.478/1968 (Lei de Alimentos).124 

 

A pena de prisão não discrimina qualquer classe de devedor alimentar, 

tampouco em razão da idade do devedor, não existindo no Estatuto do Idoso, ou em 

qualquer dispositivo de lei, norma favorecendo o devedor de alimentos idoso, impõe 

se dessa forma, a aplicação dos princípios constitucionais bem como dos presentes 

no Estatuto do Idoso. 

As medidas coercitivas não devem, no entanto, se descuidar da regra 

processual da proporcionalidade do meio, conforme balizado pelo artigo 620125 do 

CPC, devendo o juiz se valer da forma de execução menos gravosa ao executado, 

notadamente quando os alimentos perderam a sua finalidade de subsistência e a 

prisão se torna uma odiosa e dispensável via de execução. 

Além disso, é nítido que a jurisprudência brasileira tem aplicado o principio 

da proporcionalidade, no caso de obrigação alimentar, embora sem expressa 

disposição legal, consolidou o posicionamento de a coerção física só ser possível na 

cobrança das três ultimas prestações não pagas ao ponderar o julgar que, para as 

pensão velhas (com mais de três meses de inadimplência), não se compatibiliza a 

execução com a coerção física, devendo o credor optar pelos outros meios 

executivos de menor potencial. 

Neste sentido extrai-se da súmula 309 do STJ, in verbis: 

 

Débito Alimentar - Prisão Civil - Prestações Anteriores ao 
Ajuizamento da Execução e no Curso do Processo 

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. 

 
Assim também leciona, Maria Berenice Dias: 

                                                                 
124

 MADALENO, Rolf. op. cit. p. 84 
125

Art. 620.  Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo 
modo menos gravoso para o devedor. 
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Sempre houve enorme dificuldade dos juízes em determinar a prisão 
do devedor, e cristalizou-se o entendimento, em sede jurisprudencial, 
de que caberia o uso dessa via executória somente para a cobrança 
das três ultimas prestações vencidas.126 

 

Estando evidente a aplicabilidade da proporcionalidade no aspecto a prisão 

civil dos devedores em geral, também, deve ser aplicada este alcance as pessoas 

com idade superior a 60 anos. 

Ademais, conforme se aplica a todos os executados por débito alimentar, 

busca-se, entre os meios legais, a forma de expropriação de bens, seja por buscar 

as fontes que geram pagamento aos avós idosos, que geralmente, se dá pelo 

pagamento do INSS, sendo licito o desconto em folha.  

Ora, a discussão do quantum e capacidade contributiva dos avós é 

analisada no processo de conhecimento, o qual se verifica por meios de provas a 

capacidade de pagamento, inclusive, podendo ser usados como elementos a serem 

objeto de execução em caso de inadimplemento.  

Ocorre que, mesmo assim, a prisão é permitida, independentemente da 

condição da pessoa, pois está hipótese está legalmente autorizada pelo 

ordenamento jurídico no inciso LXVII127 do artigo 5º da Constituição Federal, visto 

que não faz qualquer ressalva ou menção de exclusão do idoso da ordem de prisão 

por inescusável inadimplência alimentar, e que, portanto, pode ser empregada com 

fundamento no direito fundamental à tutela executiva. 

A proteção do idoso na sociedade é inequívoca pelo fato da Constituição 

Federal de 1988 ter assegurado em seu art. 230128, o comando normativo para sua 

proteção. Neste sentido leciona Rolf Madaleno: 

 

Ao mesmo tempo a Carta Política de 1988 externou como 
fundamento da dignidade humana a proteção ao idoso que atinge 
aos 65 anos de idade, e norma infraconstitucional resultou na 
aprovação do Estatuto do Idoso, que por sua vez impõe o dever de 
colocar o idoso, já desde os 60 anos de idade, a salvo de qualquer 
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tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor.129  

 

Em que pese não há comando normativo impeça a prisão dos avós idosos 

em caso de inadimplência de verba alimentar, sabiamente, há uma coleção de 

julgados que impedem este tipo de restrição de liberdade, se mostrando adequada a 

proteção que merecem, apesar da lei ser omissa a este ponto, conforme seguem: 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. 
ALTERAÇÃO PARA REGIME DOMICILIAR. PACIENTE IDOSO. 
POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Nos 
estreitos limites do ""habeas corpus"", só se admite a análise restrita 
do contorno da legalidade da prisão ou de sua ameaça, não havendo 
como ser apreciada a alegação fática da impossibilidade de o 
paciente arcar com a obrigação alimentar que lhe foi imposta. No 
entanto, em se tratando de pessoas idosas, no caso o avô da 
alimentanda, deve-se amenizar o nefasto efeito do cerceamento da 
liberdade, a fim de assegurar-lhe o mínimo de dignidade, direito 
fundamental a que faz jus, com absoluta prioridade, nos termos do 
art. 2.º da Lei n. 10.741/2003, motivo pelo qual se impõe a 
concessão da ordem, em parte, convolando a prisão civil decretada 
em domiciliar. 2. Concede-se parcialmente a ordem.130 

 

Tem-se que para amenizar o nefasto efeito do cerceamento da liberdade, o 

r. magistrado convolou a prisão civil em domiciliar, se mostra uma hipótese cabível 

ante o terror de se ver restrito a liberdade. Ademais, analisamos a próxima. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - 
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR COMPLEMENTAR DO AVÔ - PRISÃO 
CIVIL DECRETADA -JUSTIFICATIVA AUTORIZATÓRIA DA 
REVOGAÇÃO DA PRISÃO - RECURSO PROVIDO. 
- Se a execução é dirigida a avô, com obrigação alimentar 
complementar, tendo este apresentado justificativa, informando 
acerca de sua idade avançada, problemas de saúde e dependência 
material de terceiros, mostra-se razoável a revogação do decreto 
prisional.- Recurso provido. 131 

 

No aresto acima, a agravante apresentou justificativa do impedimento do 

pagamento da pensão alimentar, e pelos fatores de ser avô, e ter obrigação 
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alimentar, foi-se revogada o decreto de prisão, revelando-se uma sábia decisão do 

magistrado de segundo grau. Há também a hipótese de impetrar o habeas corpus, 

conforme segue.  

 

'Habeas Corpus'. Constrangimento ilegal. Ocorrência. Deferimento 
da liminar rogada. Ilegalidade do Decreto Prisional. Paciente com 
idade avançada. Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa 
Humana. Concessão da ordem.Dessa forma, inadmissível a prisão 
de uma senhora, com mais de 80 (oitenta) anos, por dívida alimentar 
devida às netas132  

 

Conforme se verifica na jurisprudência acima, houve a impetração do 

Habeas Corpus para que fosse considerada a ilegalidade do decreto prisional em 

razão da executada ter idade avançada 80 (oitenta) anos, o que em decisão 

sensata, deferiu-se a revogação da prisão. Em outra decisão há também o mesmo 

sentido: 

 

Comprovado que a avó, já sexagenária, devedora de alimentos ao 
neto, aufere renda inferior às suas despesas, sendo-lhe impossível, 
portanto, cumprir com a obrigação, não se justifica o decreto de sua 
prisão civil por dívida alimentar, eis que a medida no caso seria de 
todo ineficaz.133  

 

No acórdão acima, a avó sexagenária obrigada ao pagamento de alimentos, 

teve a decretação de alimentos revogada, ante sua fragilidade no pagamento. 

 

ALIMENTOS AVOENGOS.INADIMPLENCIA DO DEVEDOR.PRISAO 
CIVIL.DESCABIMENTO.EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AVÓS. 
PRISÃO CIVIL. MEIO DE COERÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITO 
FUNDAMENTAL À LIBERDADE. 1) A Constituição Federal 
excepciona o dever alimentar da vedação de prisão por dívida (CF, 
art. 5º, LXVII), sendo que tal permissivo constitucional tem previsão 
no art. 19 da Lei de Alimentos e no art. 733 do CPC. 2) Quanto à 
controvérsia envolvendo a possibilidade ou não de prisão civil como 
meio de coerção para a cobrança de encargos alimentícios 
avoengos, sem embargo das respeitáveis opiniões em contrário, fato 
é que, nem a Constituição, nem a lei processual fazem qualquer 
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ressalva à modalidade da obrigação alimentar cujo inadimplemento 
autoriza a adoção do rito previsto no art. 733 do CPC. 3) Nada 
obstante, embora não se encontre expressamente vedada a adoção 
do rito previsto no art. 733 do CPC para a execução de débito 
alimentar devido por avós aos netos, tal possibilidade deve ser vista 
cum grano salis, haja vista que, se mesmo com relação àquele que 
figura como obrigado em primeiro lugar a prestar os alimentos, a 
prisão civil constitui medida de cárater excepcional, com mais razão 
tal providência deve ser examinada em relação ao devedor dos 
alimentos de natureza complementar. 4) E, na espécie, a agravada é 
pessoa idosa, que já conta 76 anos de idade, combalida pelas 
mazelas físicas naturais a uma pessoa de idade avançada, sendo, 
portanto, incompatível com as circustâncias apresentadas nos autos 
a execução pelo rito previsto no art. 733 do CPC. 5) De todo modo, 
conforme os próprios alimentantes noticiam nos autos, a sua avó é 
pessoa dotada de expressivo patrimônio, de molde que, em termos 
processuais, não se justifica a aplicação da técnica mais agressiva 
de coerção indireta, assim entendida a prisão civil, dado o seu 
caráter excepcional, que, no caso, mais operaria como espécie de 
vindita pessoal, quando se apresenta mais eficaz à realização do 
crédito exequendo a modalidade de execução por meio de atos de 
expropriação, nos termos do art. 732 da Lei Adjetiva. 6) Recurso ao 
qual se nega provimento.134 

 

No acórdão acima, mostra-se cabível a conversão do rito para a 

expropriação de bens, visto que a avó é pessoa idosa com expressivo patrimônio, 

não havendo motivos para se aplicar a prisão civil, tendo o r. magistrado se 

posicionado pela ilegalidade da prisão.  

Por outro lado, a decisões que visam a prisão dos avós, conforme segue: 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PENSIONAMENTO DEVIDO PELO 
AVÔ - PRISÃO CIVIL DECRETADA - CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO VERIFICADO - PROVIMENTO.  
- O art. 733, § 1º, do CPC, prevê a hipótese de prisão do devedor de 
alimentos que, citado, não efetua, no prazo legal, o pagamento do 
débito alimentar, nem justifica satisfatoriamente a impossibilidade de 
fazê-lo, aplicando-se tanto nos casos de inadimplemento de 
alimentos provisórios como nos de alimentos definitivos.135 

 

Ademais, quanto aos legisladores, estes não se mantiveram inertes quanto a 

busca de alteração da ratio legis da prisão civil aos obrigados subsidiários, ou 
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idosos, tendo estes iniciado 03 (três) projetos de lei, nº 1.366/2003136 (ANEXO A), nº 

1.528/2003137 (ANEXO B) e nº 4.902/2005138 (ANEXO C) com fito de restringir o 

alcance normativo da coerção pela prisão civil aos devedores de pensão alimentícia.  

O primeiro Projeto de Lei nº 1.366/2003 foi apresentado no dia 01 de julho 

de 2003 pelo Deputado Antonio Cambraia (PSDB/CE), que visava a seguinte 

manifestação: 

 

Trata-se de proposição com o objetivo de restringir a prisão por 
dívida de alimentos ao parente que os deve em primeiro lugar. Em 
sua justificação, argumenta o nobre Autor com a necessidade de se 
“coibir uma prática que tem causado constrangimentos e, mais do 
que isso, um sentimento de injustiça: a prisão dos ascendentes 
daqueles que deveriam, em primeiro lugar, prestar alimentos”. 

 

Cumpre destacar que juntamente com este projeto de lei, foi apenso o 

Projeto de Lei nº 1.528/2003, que pela má técnica apresentada, e por se tratar de 

matéria idêntica, foi julgada juntamente com a Projeto de Lei nº 1.366/2003. 

 O parecer da relatora, Deputada Fátima Bezerra, em 11/12/2003, votou pela 

constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 

deste; e pela constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, 

pela rejeição do Projeto de Lei nº 1528/2003, apensado. 

Entretanto, o julgamento pela Deputada Juíza Denise Frossard (PSDB/RJ), 

em 10 de agosto de 2004, foi pela rejeição do Projeto de Lei, proferindo o seguinte 

voto: 

Destarte, merece reparo, data maxima venia, a justificação do projeto 
de lei ora em exame, nesse particular. Nenhum descendente será 
preso se não tiver ciência prévia do pedido de alimentos e da decisão 
judicial que os fixar, se não for ouvido e se o contraditório não for 
estabelecido. Além disso, mesmo sendo inadimplente, se provar que 
não tem condições financeiras, o descendente não poderá ser levado 
à prisão. Agora, se o ascendente, citado para a demanda ou para a 
execução, ficar omisso, não se defender, mesmo através da 
assistência judiciária, certamente terá contra si um mandado de 
prisão. Os dois casos citados na justificação e que inspiraram o 
projeto de lei, podem ter resultado da omissão dos devedores. Há um 
brocardo jurídico que diz: o direito não socorre os que dormem. Mas, 
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ainda que não fosse essa a situação real, o caso não seria de 
modificar a lei para retirar a responsabilidade dos ascendentes, e 
sim, o de promover a responsabilidade funcional do magistrado que 
deixou de observar as condições constitucionais e legais para esse 
tipo de prisão. 

A lei civil em vigor é boa e afinada com as normas internacionais de 
direito de família. 

A lei processual civil em vigor está em sintonia com a lei civil e com 
as normas 

constitucionais. O projeto de lei não merece acolhimento, por 
inconstitucional e antijurídico. Pelo exposto, voto pela rejeição do 
projeto de lei nº 1.366 de 2003. 

 

Em que pese tenha sido rejeitado, a tentativa não cessou, visto que ainda 

tramita o Projeto de Lei nº 4.902/2005 apresentado em 15 de março de 2004, pela 

Deputada Edna Macedo, e tratando da mesma matéria do que os projetos 

anteriores, mas de com fundamentos diversos das anteriores, buscando a retirada 

da restrição de liberdade dos avós. E pretende adicionar o seguinte artigo no CPC: 

 

Art. 733–A. É vedada a prisão civil do idoso em virtude do 
inadimplemento de obrigação alimentar. 

 

Em seu projeto sustenta: 

 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 230, ser dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar a proteção do 
idoso, garantindo-lhe a dignidade e o bem-estar no seio da 
comunidade. O recém aprovado Estatuto do Idoso, por sua vez, 
impõe a todos o dever zelar pelo respeito dos de idade mais 
avançada, colocando-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.  
Não obstante, milhares de idosos ainda hoje estão sujeitos à 
prisão em razão do inadimplemento da prestação alimentícia. 
Embora saiba da importância da prisão para assegurar o rápido 
pagamento da obrigação alimentar, considero que essa medida 
extrema não deve ser aplicada aos que, em razão do processo de 
envelhecimento, têm maiores dificuldades para enfrentar as 
privações e constrangimentos do cárcere. Afinal, a busca pela 
proteção daqueles que não possuem condições para prover a 
própria subsistência, apesar de legítima, não justifica o uso de um 
instrumento que se torna excessivamente desumano, quando 
aplicado especificamente ao idoso.  
Por acreditar que também no momento da privação da liberdade o 
idoso merece o reconhecimento de sua condição peculiar, 
conclamo os nobres parlamentares a aprovar o presente projeto 
de lei.  
Sala das Sessões, em 15 de março de 2004.  
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Deputada Edna Macedo 

 

Dessa forma, espera-se que este projeto seja aprovado o quanto antes, para 

que seja desde logo aplicado esta regra para proteção deste grupo social. 

Além disso, extrai-se da reportagem amplamente exibida, em 01/03/2012, 

pela Rede Globo, no programa Jornal Hoje, vinculada também no sitio eletrônico,  

que se noticiou a prisão por débito alimentar de uma senhora de 74 aos de idade na 

cidade de Vianópolis, Estado de Góias, tendo gerando grande polêmica, conforme 

destacou a entrevista: 

 

Moradores de Vianópolis se uniram para arrecadar R$ 1.500 e pagar 
a dívida. (...) 

O caso provocou polêmica nas ruas da pequena Vianópolis. O 
comerciante Rogério Caixeta destaca que a mulher já tem mais de 
70 anos de idade. “Ela não faz mal a ninguém. Ela simplesmente 
assinou alguma coisa em benefício do filho. Não sabia que ia ser tão 
prejudicada desse jeito”, diz.139 

 

Verifica-se que é inequívoco clamor popular quando a odiosidade da prisão 

de alimentos em face dos avós, e ainda por serem idosos, visto que os moradores 

da cidade acabaram se unindo para arrecadar o dinheiro para cessar a ordem 

judicial, e ainda tendo o delegado informado: 

 

O delegado Edson Luiz da Silva disse que a prisão é legal e que a 
aposentada só poderia ganhar a liberdade depois que negociasse o 
pagamento da dívida de pouco mais de R$ 1.500 com a nora que a 
denunciou. “Dentro do processo ela foi condenada a pagar essa 
pensão alimentícia. Não existe outra forma, atualmente, a não ser 
essa”, afirma. 

 

A necessidade de regulamentação quanto a esta situação faz se necessário 

no ordenamento jurídico, visto que há cumulação de fatores sociais e 

jurisprudenciais modificando a situação apresentada, razões que vem avançando na 

sociedade e logo, terá a efetivação dos princípios de proteção aos avós e idosos 

regulamentadas por lei. 
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E ainda nesta mesma linha, como regra geral da execução alimentar pelo 

rito da prisão, segue o entendimento de Cristiano Chaves de Farias: 

 

A prisão civil por divida alimentar, por seu turno, não tem natureza 
punitiva. Não se trata de pena, mas de mecanismo coercitivo, 
destinado a atuar sob o devedor para força-lo ao cumprimento da 
obrigação garantindo a integridade do credor.140 

E,  

É certo (e isso não se põe em dúvida) que a prisão civil é medida 
odiosa, devendo ser repelida no estado democrático de direito. 
Oxalá, inclusive, seja possível uma humanização do sistema jurídico 
para que, em breve futuro, não mais seja necessária a privação de 
liberdade como mecanismo coercitivo para qualquer adimplemento 
obrigacional.141 

 

Quando aos princípios vistos ao idoso a luz de seu Estatuto, ensina Rolf 

Madaleno: 

 

Quer a Carta Política que a proteção das pessoas idosas se dê 
perante a sua família, a sociedade e o Estado, tendo todos o dever 
de amparar os velhos, acessando-lhes plena participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade, seu bem-estar e lhes 
garantindo a vida. Em consonância com o artigo 229 da Constituição 
Federal, os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais 
na velhice, carência ou enfermidade, estabelecendo o artigo 12 do 
Estatuto do Idoso a solidariedade alimentar e desse modo facultando 
ao idoso escolher os que irão lhe prestar alimentos quando deles 
necessitar.142 

 

E ainda assevera com propriedade,  

 

Boa parte da humanidade parece esquecer que um dia chegará a 
terceira idade, uma decorrência inevitável do ciclo da vida, quando se 
assomam as perdas e aumentam as dependências da pessoa 
humana. Muitos acreditam piamente, ou seque imaginam que irão 
passar por esse processo de envelhecimento. É como se estivessem 
desprezando as inclemências de um tempo que só passa para os 
outros, ou agindo  dessa forma, que sabe tentam afugentar os medos 
que a própria velhice cria no seu subconsciente, uma especial de 
desvalia da figura humana desgastada fisicamente pelo tempo.143 
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Dessa forma, conforme amplamente no corpo deste trabalho, a inequívoca 

demonstração da colisão de princípios, e considerando o sentimento social de 

solidariedade demonstrada a avó presa, juntamente com reiterados julgados e ainda 

projetos de leis que visam a extinção da decretação de prisão dos avós idosos pelo 

débito alimentar. Torna inequívoco há necessidade de que estes atos devem ser 

extintos, com fito de trazer à sociedade a segurança jurídica da dignidade da pessoa 

humana diante à excepcionalidade da prisão por débito alimentar que pode recair 

aos avós que respondem subsidiariamente no pagamento de débito alimentar e 

ainda o grupo social (idosos) que já possuem direitos fundamentais para sua 

proteção instituídos pela Constituição Federal e Estatuto do Idoso. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta monografia enfoca a proteção dos avós idosos quando se tornam 

obrigados ao cumprimento de débito alimentar em favor dos netos, e sobrevindo a 

hipótese de se tornarem inadimplentes, pode vir a responderem por execução de 

alimentos pelo rito da coerção física (prisão). 

A importância da matéria tratada no presente trabalho afere-se pela junção de 

elementos que se posicionam quanto a prisão dos avós idosos em razão de pensão 

alimentícia, visto que se trata de uma restrição de liberdade excessiva diante da 

fragilidade dos destes perante a sociedade.  

Assim, cumpre ressaltar que a obrigação alimentar carrega diferentes 

características, que a destoam das demais obrigações civis, diante de sua especial 

natureza, vincula à vida da pessoa, por isso o montante a ser fixado aos avós idosos 

deve ser de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do 

alimentante. 

Resta, dessa forma, devidamente demonstrado que o pedido de alimentos 

em face dos avós, deve-se primeiro, ter a comprovação de que se esgotaram os 

meios processuais disponíveis para o cumprimento da obrigação do alimentante 

primário, somente assim, podendo buscar a pretensão em face dos obrigados 

ascendentes (avós). 

Destarte, tendo o exequente direito de um crédito e não havendo a 

satisfação voluntaria do devedor, deve aquele provar o Estado para busca de seus 

direitos em processo autônomo mais célere para ver sua pretensão realizada. 

Dessa forma, conforme amplamente no corpo deste trabalho, a inequívoca 

demonstração da colisão de princípios, e considerando o sentimento social de 

solidariedade demonstrada a avó presa, juntamente com reiterados julgados e ainda 

projetos de leis que visam a extinção da decretação de prisão dos avós idosos pelo 

débito alimentar. Torna inequívoco há necessidade de que estes atos devem ser 

extintos, com fito de trazer à sociedade a segurança jurídica da dignidade da pessoa 

humana diante à excepcionalidade da prisão por débito alimentar que pode recair 

aos avós que respondem subsidiariamente no pagamento de débito alimentar e 

ainda o grupo social (idosos) que já possuem direitos fundamentais para sua 

proteção instituídos pela Constituição Federal e Estatuto do Idoso. 
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ANEXO B – PROJETO DE LEI Nº 1.528/2003 

 
 



76 

 

 



77 

 

ANEXO C – PROJETO DE LEI Nº 4.902/2005 

 
 



78 

 
 

 



79 

 



80 

 
 
 
 
 
 



81 

ANEXO D – REPORTAGEM DA REDE GLOBO 

 

01/03/2012 10h09 - Atualizado em 01/03/2012 11h55  

Em GO, avó deixa de pagar pensão alimentícia por 6 meses e vai presa. 
Há 3 anos idosa assumiu responsabilidade no lugar do filho desempregado. 
Moradores de Vianópolis se uniram para arrecadar R$ 1.500 e pagar a dívida. 

Do G1 GO, com informações da TV Anhanguera  

Uma mulher de 74 anos ficou presa por mais de 30 horas por atrasar o pagamento 
da pensão alimentícia dos netos. O caso aconteceu em Vianópolis, município de 
12.548 habitantes, a 95 km de Goiânia. Comovidos, os moradores da cidade se 
uniram, pagaram o valor da pensão atrasada e Luzia foi solta no fim da tarde de 
quarta-feira (29). 

Há três anos a aposentada Luzia Rodrigues Pereira paga a pensão para os quatro 
netos. Há seis meses parou de ajudar, devido a problemas financeiros. Ela 
assumiu perante a Justiça a responsabilidade de pagar a pensão no lugar do filho, 
que está desempregado e não trabalha. 

Além da idade avançada, Luzia tem problemas de saúde como hipertensão e 
labirintite. “Eu ganho só R$ 272. Então, tomo remédio controlado e seis remédios 
diferentes. Não estou podendo comprar nem os meus remédios agora. Não estou 
em condições de pagar a pensão”, explica. 

Legalidade 
O delegado Edson Luiz da Silva disse que a prisão é legal e que a aposentada só 
poderia ganhar a liberdade depois que negociasse o pagamento da dívida de 
pouco mais de R$ 1.500 com a nora que a denunciou. “Dentro do processo ela foi 
condenada a pagar essa pensão alimentícia. Não existe outra forma, atualmente, a 
não ser essa”, afirma. 

A chegada de Luzia à cadeia de Vianópolis causou estranheza e deixou os 
detentos surpresos. “Na hora em que eles chegaram com ela aqui, eu nem 
acreditei. Pensei que ela estivesse fazendo uma visita ao presídio. Só que 
mandaram entrar em uma cela. Eu não acreditei. Pelo fato de a gente ter mãe, 
então doeu muito na gente”, afirma um dos detentos. 

Polêmica 
O caso provocou polêmica nas ruas da pequena Vianópolis. O comerciante 
Rogério Caixeta destaca que a mulher já tem mais de 70 anos de idade. “Ela não 
faz mal a ninguém. Ela simplesmente assinou alguma coisa em benefício do filho. 
Não sabia que ia ser tão prejudicada desse jeito”, diz. 

Uma das filhas, Salete Auxiliadora Pereira, expressou a indignação da família. 
“Tem tanta gente solta que deveria estar na cadeia. Mas é mais fácil colocar uma 
senhora de 74 anos do que um bandido, um político. Então, fazer o quê?”. 

 

http://g1.globo.com/go/goias/cidade/vianopolis.html
http://g1.globo.com/go/goias/cidade/goiania.html

