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CUNHA, Mauro Lúcio Da. Inadimplemento da obrigação alimentícia  e a 
ineficácia do regime fechado da prisão civil. 37. Trabalho de conclusão de curso 
graduação em Direito Faculdade Pitágoras, Betim, 2018. 

 

RESUMO 

O presente trabalho versa acerca da obrigação alimentícia e seu inadimplemento, 
especialmente no tocante a prisão civil e ineficácia da imposição do regime fechado 
vez que a finalidade é o pagamento da divida e não a sanção prisional. Discute-se 
acerca do real objetivo da prisão quando o executado encontra-se empregado, 
quando o ideal seria o desconto em folha de pagamento e não a prisão que 
certamente fará com que haja a perda do emprego. Hoje com a vigência do Código 
de Processo Civil de 2015, existem várias outras formas de compelir o inadimplente 
ao pagamento da divida alimentar, como por exemplo, o protesto do titulo executivo 
que certamente causará muitos problemas ao executado de ordem patrimonial e 
induzirá tão ou mais eficazmente ao pagamento da dívida que a prisão. Existem 
diversos doutrinadores que são contra a prisão civil em caso de o executado estar 
empregado, bem como jurisprudências o que será demonstrado ao longo da 
pesquisa que se utilizará da metodologia bibliográfica. 
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ABSTRACT 

 
This paper deals with the food obligation and its default, especially with regard to civil 
imprisonment and ineffectiveness of the imposition of the closed regime since the 
purpose is the payment of the debt and not the prison sanction. It discusses the real 
purpose of the prison when the executed one is employed, when the ideal would be 
the discount in payroll and not the arrest that will certainly cause the loss of the job. 
Today, with the Civil Procedure Code of 2015, there are several other ways to 
compel the defaulter to pay the food debt, such as the protest of the executive title 
that will certainly cause many problems to the execution of patrimonial order and will 
induce as much or more payment of debt rather than imprisonment. There are 
several writers who are against the civil prison in case the executed one is employed, 
as well as jurisprudence what will be demonstrated throughout the research that will 
be used of the bibliographical methodology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, pode-se inferir que a prisão civil, só é licita 

ao inadimplente de pensão alimentícia através da execução de alimentos por causa 

de inadimplemento sem justificação do debito alimentar. O instituto se encontra 

alicerçado pelo código de processo civil em seu artigo 528, parágrafo 3º bem como 

também pela constituição federal LXVII. 

Uma vez que o executado não pague ou justifique o inadimplemento dos 

alimentos, será submetido à prisão, forçando o mesmo a cumprir com a obrigação 

de pagar os alimentos. 

Apesar de a prisão ser o último caso em se tratando de alimentos, a mesma 

não tem caráter punitivo e sim de forçar o pagamento dos alimentos e é justamente 

aí que reside o problema quando se fala do tipo de regime da prisão. 

O presente trabalho tem por escopo discutir a ineficácia de tal regime e 

buscar uma solução que melhor atenda ao interesse de quem importa, ou seja, o 

alimentado. 

Pode-se dizer que o ordenamento jurídico nesse caso é ineficaz ao prender o 

executado que tem o vínculo empregatício, o que aumenta ainda mais a 

impossibilidade em pagar a dívida alimentar.  

O objetivo do trabalho é demostrar que o regime mais eficiente nesse caso 

seria a prisão no semiaberto já que o regime fechado impede o devedor de 

trabalhar, ainda mais em momento de crise financeira e desemprego no país, sem 

falar que mantendo o executado empregado poderá ser descontado em folha de 

pagamento o valor da divida e não se aumentará a divida já existente. 

A pesquisa será realizada utilizando o posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial pátrio de forma descritiva. Será abordado para isso a evolução 

histórica dos institutos da família e da obrigação alimentar e, sobretudo da prisão 

civil por alimentos no Brasil e as mudanças que ocorreram paralelas ao processo 

evolutivo da sociedade, focando as que ocorreram com entrada em vigor da Lei 

11.232/2005 e com o advento do CPC de 2015. Pretende mostrar ainda, as 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais existentes no que se refere à 

permanência ou não do instituto do regime fechado como regra imposta em todos os 

casos de prisão civil em nosso ordenamento jurídico. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10680053/artigo-528-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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2. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

 

Uma vez que o presente trabalho será aceca da prisão civil por alimentos, 

necessário se faz traçar a evolução histórica do dever de prover de alimentos aos 

dependentes familiares. Para isso será necessário traçar a evolução da família ao 

longo da história e nesse primeiro capitulo será abordado como se deu essa 

imposição da lei. 

A necessidade por alimentos segue o homem desde seu nascimento até a 

morte “sua dependência dos alimentos é uma constante, posta como condição de 

vida” na preciosa lição de Yussef Said Cahali 2009, a imposição de prestar alimentos 

decorre da lei e, portanto, é uma imposição legal. Dias, 2015, ensina que tal 

imposição decorre da dependência de uma pessoa em relação à outra, decorrente 

do vínculo familiar seja pela velhice, incapacidade ou outra relação de parentalidade: 

 

(...) Assim, considerando a interdependência natural que existe entre os 
homens, estabelece a lei civil que, estando o indivíduo impossibilitado de 
prover a própria subsistência, seja em razão da pouca idade, da velhice, de 
doença, de falta de trabalho ou qualquer outra forma de incapacidade, 
poderá socorrer-se de seus parentes mais próximos, do cônjuge ou do 
companheiro, que, diante da natural solidariedade que advém do vínculo 
familiar ou conjugal, ficam legalmente abrigados a ajudá-lo, mediante o 
pagamento de urna pensão a ser fixada judicialmente. (ARAUJO JUNIOR, 
2016, p.75) 

 
Ainda de acordo com Orlando Gomes, 1999 p.427, “são prestações para 

satisfação das necessidades vitais de quem não pode prove-las por si”, mas a 

obrigação alimentar como acima citado, não fica a cargo somente dos pais e são 

também decorrentes da própria constituição Federal e do Código Civil: 

1.1.1 Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na 
velhice, carência ou enfermidade. 
1.1.2 Art. 1696. 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. 

Assim alimentos, ou seja, os gastos com alimentos com base no princípio da 

dignidade da pessoa humana serão sempre que possível, baseados na 

razoabilidade do alimentante devendo ser adequado, para moradia tendo um mínimo 
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de qualidade e educação que possibilite ao alimentado capacidade para exercer sua 

cidadania. 

 

2.1 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS  

 

Os alimentos podem ser classificados como conforme ensina Dias, 2015 em 

naturais ou civis; legítimos ou voluntários; definitivos, provisórios ou provisionais. Os 

naturais seriam são aqueles que servem a subsistência do ser em seu dia a dia 

como moradia, alimentação etc. Os alimentos legítimos decorrem da lei enquanto os 

voluntários, como o próprio nome diz, decorrem de ato voluntário. Definitivos 

decorrem de sentença e os provisórios são aqueles concedidos antes do trânsito em 

julgado da ação de alimentos em sede de antecipação de tutela. De qualquer forma, 

seja qual for sua classificação, eles têm por escopo suprir a necessidade alimentar 

de alguém que por si só não possa se sustentar. 

 
Os alimentos naturais, ou necessários, englobam o estritamente necessário 
para a subsistência ( alimentação, moradia, vestuário, assistência médica), 
enquanto alimentos civis ou côngruos devem ser suficientes para cobrir 
todas as necessidades do alimentando (, alimentação, moradia, vestuário, 
assistência médica, educação, lazer etc.). Por sua vez, legítimos são os 
alimentos devidos em razão da lei, enquanto os voluntários são aqueles 
estabelecidos, ou prometidos, por ato voluntário, Inter vivos ou causa mortis, 
de pessoa não abrigada a tanto. Por exemplo: alguém assume obrigação 
alimentar de pessoa que não é seu parente, cônjuge ou companheiro. Já os 
alimentos definitivos, também conhecidos como regulares, são aqueles que 
possuem natureza permanente, mesmo que sujeita a revisão (art. 1.699, 
CC), vez que decorrem de sentença transitada em julgado. Ligados a estes, 
ternos os "alimentos provisórios", concedidos com arrimo no art. 4º da Lei nº 
5.478/68, que nada mais são do que os próprios alimentos definitivos 
concedidos em antecipação de tutela. De natureza diferente são os 
"alimentos provisionais", que podem ser pedidos prévia ou 
concomitantemente às ações de separação, divórcio, reconhecimento de 
união estável ou de anulação de casamento. Entre as muitas diferenças 
entre os alimentos provisórios e provisionais se destacam as seguintes: os 
procedimentos são diferentes, enquanto os provisórios representam 
antecipação dos alimentos definitivos, os provisionais, que são pedidos por 
meio de cautelar, visam a manutenção do requerente e de sua prole durante 
o processo (separação, divórcio, anulação etc.); os alimentos provisionais 
podem incluir valores para pagamento de despesas do processo; os 
alimentos provisórios exigem para sua concessão prova pré-constituída do 
parentesco ou do vínculo legal (casamento, união estável) (ARAUJO 
JUNIOR,  2016, p.76) 
 

Ainda de acordo com a mesma autora a obrigação de prestar alimentos tem a 

característica da imprescritibilidade, ou seja, os alimentos podem ser pedidos a 
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qualquer tempo. No entanto, uma vez pedidos corre prazo prescricional para sua 

cobrança, como ensina Cassetari 2016: 

 

Cumpre salientar que no caso da cobrança dos alimentos já fixados 
anteriormente, em razão de ela estar sujeita a prazo prescricional, devem 
ser verificadas as causas impeditivas e suspensivas da prescrição, já que o 
art. 197, II, do CC determina que não corre a prescrição, entre ascendentes 
e descendentes, durante o poder familiar, e o art. 198, I, do CC estabelece 
que também não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes (art. 
3º do citado diploma legal), hipótese em que o prazo começa a fluir quando 
o menor completa 16 anos (e se torna relativamente incapaz). Assim, como 
não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder 
familiar, é possível, dos 18 aos 20 anos, cobrar débito alimentar fixado 
quando o alimentado era recém-nascido, desde que o mesmo não tenha 
sido emancipado, por ser essa, junto com a maioridade, uma das causas de 
extinção do poder familiar. Porém, se o pai ou a mãe foram destituídos do 
poder familiar, o prazo flui normalmente. (CASSETARI, 2016, p.498) 
 
 

A obrigação alimentar além de observar o parentesco também deve ser fixada 

observando-se os binômios, possibilidade, necessidade. Uma vez determinado o 

parentesco e a necessidade de quem deve ser alimentado, ainda há que se 

observar a possibilidade do alimentante. Glagliano e Pamplona Filho 2012 com 

maestria ensinam como funciona tal binômio, “tradicionalmente, um binômio é 

tomado como pressuposto fundamental para a fixação de alimentos: necessidade-

possibilidade. É a conclusão lógica da interpretação do art. 1.695, CC/02”. 

Desse modo não se pode fixar alimentos que não possam ser suportados 

pelo alimentante ou que esteja além de suas forças o encargo. 

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades 
comprovadas do reclamante e dos recursos da pessoa abrigada (art. 1.694 
e 1.695, CC). Sendo o Brasil um país pobre, na prática é comum serem as 
possibilidades do alimentante o limite fático do valor da pensão, tendo a 
jurisprudência fixado um terço da renda mensal líquida como teto de 
comprometimento da renda do devedor de alimentos, sejam quantos forem 
os beneficiados de tal pensão (marido, mulher, filho, pais, netos, mulher e 
filho, mulher e filhos etc.). Tem se aceito que este "limite" seja ultrapassado 
diante de circunstancias especiais (doença grave, despesas extraordinárias, 
absoluta impossibilidade para o trabalho etc.), tomando-se sempre o 
cuidado para que o valor da pensão não se torne um peso excessivo, que 
acabe por desestimular a vontade de trabalhar do abrigado. (ARAUJO 
JUNIOR,  2016, p.79) 
 

Uma vez fixados, os alimentos só deixarão de ser exigíveis pela extinção da 

obrigação com o fim do termo que deu inicio a mesma. 

 

2.2 EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 
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Assim como nasce a obrigação alimentar, ela também se extingue, seja com 

o passar do tempo, seja com o fim do termo que fixou a obrigação, sendo de 

qualquer forma cumprida na sua totalidade a obrigação. No caso, por exemplo, dos 

cônjuges, a fixação de alimentos tem sido cada vez mais rara e geralmente é fixada 

de forma transitória, enquanto durar a necessidade. Em relação aos filhos, tem-se 

que fixados os alimentos, esses não poderão deixar de ser cumpridos, sem que se 

proponha uma ação de exoneração de alimentos, mas de qualquer forma o evento 

se dá geralmente pela maioridade dos filhos ou pela falta de necessidade que é um 

dos fundamentos da fixação alimentícia. 

 

Tratando-se de pensão alimentícia devida ao cônjuge ou ao companheiro, 
esta será devida enquanto ele dela necessitar, mesmo após eventual 
conversão da separação em divórcio ou extinção da união estável, ou até 
que o beneficiário venha a contrair novo casamento, ou estabelecer união 
estável ou concubinato (art. 1. 708, CC). A jurisprudência tem decidido que 
simples namoro do alimentando não é bastante para justificar a exoneração 
da pensão alimentícia; contudo, se o relacionamento se estende no tempo, 
adquirindo ares de união estável, mormente no caso de haver prole, pode o 
alimentante requerer a exoneração da pensão. Também em relação aos 
parentes, a pensão será devida enquanto o alimentando dela necessitar, 
lembrando-se de que a pensão não deve de forma alguma premiar o ócio 
ou servir de fonte de riqueza. Tema que suscita ainda muito debate é a 
extinção da pensão devida aos filhos em razão do poder familiar. Há 
aqueles que defendem que a obrigação alimentar se extingue 
automaticamente junto como poder familiar, enquanto outros entendem que 
o alimentante deve necessariamente ajuizar ação de exoneração de 
alimentos. O ST J tem entendido que a extinção da obrigação alimentar 
exige, mesmo quando fundada no poder familiar, o estabelecimento do 
contraditório, seja nos próprios autos onde foram fixados os alimentos, seja 
por meio de ação de exoneração(ARAUJO JUNIOR,  2016,  p.89) 
 

Além disso, ocorre também a extinção da obrigação alimentar, provando-se 

que a situação já não se adequa mais a situação do alimentado ou do alimentante.È 

a chamada revisão. No entanto, tal revisão deve ser pautada na total impossibilidade 

de se manter a situação anteriormente fixada. O nascimento de um novo filho ou a 

constituição de nova família por si só não é fato suficiente para se estabelecer a 

revisão. As decisões dos  tribunais vem se  pautando nesse entendimento e a título 

de exemplo pode-se observar o julgado abaixo transcrito: 

 

REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ADEAQUAÇÃO DO 
QUANTUM. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. CABIMENTO. 1. A ação 
de revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio 
possibilidade-necessidade e se destina à redefinição do encargo 
alimentar. 2. Cabe reduzir o valor da pensão alimentícia, quando o 
alimentante comprova cabalmente alteração do binômio legal, e a 
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impossibilidade de continuar prestando os alimentos no patamar 
anteriormente estabelecido. Conclusão nº 37 do CETJRGS. Inteligência do 
art. 1.699 do CCB. 3. A alegação de constituição de nova família, com 
companheira e dois enteados não serve como justificativa, pois, a 
obrigação com o sustento destes é do genitor deles e não do recorrente, 
mas o nascimento de outro filho justifica a redução[26], mas não no 
patamar pretendido, mantendo um tratamento isonômico entre os filhos. 
Recurso parcialmente provido. (TJ-RS - AC: 70056585268 RS, Relator: 
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 
18/12/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 
do dia 20/01/2014) 
 

A obrigação alimentar, portanto, nasce, pode ser revista e até extinta, porém 

não pode deixar de ser cumprido o que ensejaria a imposição de tal cumprimento 

através da ação de cumprimento de sentença ou execução de alimentos a depender 

da forma que tal título foi constituído. Uma das formas de se obrigar ao cumprimento 

é através da execução que se dará por dois ritos, o da penhora ou o da prisão. 

Apesar de no presente trabalho importar mais o rito da prisão no próximo capitulo 

será discorrido brevemente sobre ambos os ritos para que no capítulo final se possa 

expor acerca da ineficácia da prisão civil por alimentos do inadimplente com vínculo 

empregatício. É bem verdade que já houve grande evolução com o advento do Novo 

Código de Processo Civil, como por exemplo, a possibilidade de protestar o título 

que fixou os alimentos, mas não se pode negar que ainda há muito que evoluir no 

sentido de que não é eficaz para o alimentado que se prenda aquele que pode 

cumprir com a obrigação simplesmente se descontando da folha de pagamento do 

mesmo ao invés de simplesmente prender e aumentar cada vez mais a dívida. 
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3. EXECUÇÃO DO TITULO QUE FIXOU OS ALIMENTOS E OS 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO ORDENAMENTO CIVIL BRASILEIRO 

 

Uma vez fixados os alimentos, seja por sentença judicial ou por acordo 

extrajudicial, tem-se então um titulo executivo passível de execução. No Brasil, 

existem quatro procedimentos possíveis de serem seguidos: de título executivo 

extrajudicial, mediante ação judicial visando a cobrança pelo rito da prisão (CPC 

911);b) de título executivo extrajudicial, pelo rito da expropriação, penhora etc.,  

(CPC 913);c) cumprimento de sentença ou decisão interlocutória para a cobrança 

de alimentos pelo rito da prisão (CPC 528);d) cumprimento de sentença ou 

decisão interlocutória para a cobrança dos alimentos pelo rito da expropriação 

(CPC 530). Insta salientar que seguir o rito da prisão para titulo executivo 

extrajudicial é uma inovação do CPC 2015.  

Segundo Humberto Teodoro Junior, 2006, na execução o juiz atua como 

substituo da parte para compelir o devedor a pagar: 

 

Atua o Estado, na execução, como substituto, promovendo uma atividade 
que competia ao devedor exercer: a satisfação da prestação a que tem 
direito o credor. Somente quando o obrigado não cumpre voluntariamente a 
obrigação é que tem lugar a intervenção do órgão judicial executivo. Daí a 
denominação de “execução forçada”, adotada pelo novo Código de 
Processo Civil, no art. 778, à qual se contrapõe a ideia de “execução 
voluntária” ou “cumprimento” da prestação, que vem a ser o adimplemento. 
Enquanto no processo de conhecimento o juiz examina a lide para 
“descobrir e formular a regra jurídica concreta que deve regular o caso”, no 
processo de execução providencia “as operações práticas necessárias para 
efetivar o conteúdo daquela regra, para modificar os fatos da realidade, de 
modo a que se realize a coincidência entre as regras e os fatos”. Em outras 
palavras, o processo de conhecimento visa a declaração do direito 
resultante da situação jurídica material conflituosa, enquanto o processo de 
execução se destina à satisfação do crédito da parte (THEODORO JUNIOR, 
2006, p.121/122) 
 

Abaixo se discorrerá acerca de cada um dos ritos acima delineados e em 

especial o da prisão que é que interessa ao trabalho proposto. 

 

3.1 EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL RITO PENHORA  

 

Esse procedimento encontra respaldo legal no Código de Processo Civil, em 

especial no artigo 911 e seguintes  in verbis: 
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Art. 911.  Na execução fundada em título executivo extrajudicial que 
contenha obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 
(três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da 
execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou 
justificar a impossibilidade de fazê-lo. 
Parágrafo único.  Aplicam-se, no que couber, os §§ 2

o
 a 7

o
 do art. 528. 

Art. 912.  Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou 
gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, 
o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de 
pessoal da importância da prestação alimentícia. 
§ 1

o
 Ao despachar a inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao 

empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o 
desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar 
do protocolo do ofício. 
§ 2

o
 O ofício conterá os nomes e o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser 
descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for 
o caso, o tempo de sua duração. 
Art. 913.  Não requerida a execução nos termos deste Capítulo, observar-
se-á o disposto no art. 824 e seguintes, com a ressalva de que, recaindo a 
penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à 
execução não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância 
da prestação.(BRASIL, 2002) 
 

Tal rito tem o condão de expropriar bens do executado para compelir ao 

pagamento do débito exequendo.  São títulos executivos extrajudiciais: o documento 

particular assinado pelo devedor e duas testemunhas a escritura pública, o acordo 

ou transação feita através do Ministério Público, Defensoria Pública, pelos 

advogados das partes ou pelo mediador ou conciliador credenciado pelo tribunal. De 

posse de tal documento o credor pode exigir do devedor o pagamento propondo 

perante o Juízo a competente execução. Fica o exequente na condição na mesma 

condição que um credor pignoratício e de acordo com Humberto Theodoro Junior 

tem o condão de assegurar a efetividade do pagamento da dívida. 

 

Em nosso atual processo, a penhora confere ao exequente uma 
preferência, colocando-o na situação de um credor pignoratício. Adquire ele 
com a penhora “a mesma posição jurídica que adquiria com um direito 
pignoratício contratual”. Essa posição do credor penhorante tem efeitos 
tanto perante o devedor como diante de outros credores, permitindo a 
extração de duas importantes ilações: a) a alienação pelo devedor, dos 
bens penhorados é ineficaz em relação ao exequente; b) as sucessivas 
penhoras sobre o mesmo objeto não afetam o direito de preferência dos que 
anteriormente constringiram os bens do devedor comum. Ressalte-se, 
porém, que a preferência da penhora é plena apenas entre os credores 
quirografários e enquanto dure o estado de solvência do devedor. Não afeta 
nem prejudica em nada os direitos reais e preferenciais de direito material 
constituídos anteriormente à execução e desaparece quando os bens 
penhorados são arrecadados no processo de insolvência (THEODORO 
JUNIOR, 2016, p.1845) 
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Logo, estando dentro das hipóteses legais, haverá a penhora dos bens do 

executado para satisfazer o débito. No entanto, em Relação à execução fundada em 

titulo executivo extrajudicial, também se pode observar o rito da prisão, novidade do 

trazida pela lei 11.232/2005 e reforçada através do CPC 2015. 

 

3.2 EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICAL RITO PRISÃO  

 

No tocante a execução do titulo executivo extrajudicial, a  espécie que pode 

admitir a prisão é aquele originado da divida do devedor injustificado de alimentos. 

Em nosso ordenamento jurídico não há outra hipótese de prisão civil, tendo em vista 

o pacto de São Jose da Costa Rica. Tal determinação está elencada no artigo 7º do 

pacto: 

 Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal  
            1.     Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.  
            2.    Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas 
causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos 
Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.  
            3.     Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento 
arbitrários. 
             4.     Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da 
sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações 
formuladas contra ela.  
            5.     Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções 
judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta 
em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.  Sua liberdade pode 
ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.  
            6.     Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz 
ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a 
legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a 
detenção forem ilegais.  Nos Estados Partes cujas leis prevêem que toda 
pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a 
recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a 
legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido.  O 
recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. 
             7.      Ninguém deve ser detido por dívidas.  Este princípio não limita os 
mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de 
inadimplemento de obrigação alimentar.(grifos nossos)( 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm) 

 

O rito encontra respaldo legal no CPC, artigo  911  que dispõe: 
 

Art. 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha 
obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 (três) dias, 
efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 
se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
fazê-lo. 
Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, os §§ 2o a 7o do art. 528. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634288/artigo-911-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art528%C2%A7%202
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Dessa forma, tem-se que não adimplido o débito, o juiz determinará a prisão 

do devedor de alimentos. Frise-se que como dito anteriormente, a prisão advinda de 

titulo extrajudicial, é novidade, pois na égide do CPC anterior não se permitia a 

prisão originada desse título. Percebe-se uma grande evolução do direito, 

especialmente porque os centros extrajudiciais tem ajudado e muito ao judiciário 

através das transações extrajudiciais que agora se revestem ainda de mais 

credibilidade. Fato esse, muito importante para o desafogamento do judiciário em 

relação a essas demandas uma vez que não há prejuízo ao exequente. Porém,  

apesar dessa possibilidade, ainda existem muitas demandas no judiciário em que  o 

titulo executivo é obtido através da sentença prolatada.  

Nesses casos, uma vez não cumprido o que foi determinado na condenação, 

o exequente terá a opção de peticionar solicitando ao juiz que execute a sentença. 

Outra novidade do CPC 2015, o cumprimento de sentença, que será mais detalhado 

abaixo. 

 

3.3. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RITOS PENHORA E PRISÃO  

 

Como discorrido acima, o cumprimento de sentença origina-se de um título 

executivo judicial e diferente dos títulos obtidos extrajudicialmente, a parte não 

precisará propor outra ação no judiciário. Terá apenas que peticionar  nos mesmos 

autos, solicitando o cumprimento forçado da obrigação.  O cumprimento de sentença 

adentrou em nosso ordenamento jurídico através da lei 11.232/2005. Pode ser 

cumprimento por quantia certa, obrigação de fazer, não fazer, e por fim entregar 

coisas. Donizete, 2016, expõe com muita propriedade acerca de cada tipo de 

obrigação: 

 Cumprimento, na acepção utilizada tanto no CPC/2015 quanto no CPC de 

1973 (com as devidas alterações promovidas pela Lei nº 11.232/2005), é 
termo genérico. Abrange tanto a efetivação das obrigações de fazer, de não 
fazer e de entregar coisa, constantes de decisões judiciais, quanto a execução 
de obrigação de pagar quantia certa, constante dos títulos judiciais previstos 
no atual art. 515 (art. 475-N do CPC/1973). Todas essas obrigações (fazer, 
não fazer, entregar coisa e pagar quantia certa) serão cumpridas na mesma 
relação processual, ou seja, independentemente da instauração de processo 
executivo próprio. Entretanto, em razão de peculiaridades da obrigação de 
pagar quantia, há substancial diferença entre o cumprimento desta, que de 
regra se dá com a excussão de bens do devedor, e a efetivação das 
obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Diferentemente do que ocorre 
com o cumprimento por quantia certa (obrigação de pagar), a efetivação das 
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obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa não exige alienação do 
patrimônio do devedor para saldar o débito, exceto se tais obrigações forem 
convertidas em perdas e danos. Consoante disposto nos arts. 536 e 537, a 
efetivação dessas obrigações se dá por meio de concessão de tutela 
específica ou por determinação de providências que assegurem o resultado 
prático equivalente. (DONIZET, 2016 p.688) 

 

Para o presente trabalho, no entanto, interessa a obrigação de pagar e em 

especial a do devedor de alimentos, o que pode determinar a prisão em caso de 

inadimplemento injustificado. O procedimento seja  pelo rito da penhora, ou da 

prisão encontra respaldo no CPC, nos artigos 523 e 528 respectivamente: 

 

Art. 523.  No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 
dias,  acrescido de custas, se houver. 
§ 1

o
 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado 
de dez por cento. 
§ 2

o
 Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os 

honorários previstos no § 1
o
 incidirão sobre o restante. 

§ 3
o
 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 
expropriação. 
Art. 524.  O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 
 

 E ainda o artigo 528  do mesmo diploma legal in verbis: 

Art. 528.  No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 
prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 
a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 
para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo. 
§ 1

o
 Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, 

não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 
efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, 
no que couber, o disposto no art. 517. 
§ 2

o
 Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta 

de pagar justificará o inadimplemento. 
§ 3

o
 Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 
do § 1

o
, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 

§ 4
o
 A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar 

separado dos presos comuns. 
§ 5

o
 O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas. 
§ 6

o
 Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da 

ordem de prisão. 
§ 7

o
 O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que se vencerem no curso do processo. 
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Desse modo, uma vez que o devedor seja condenado a pagar,  ocorrendo 

seu inadimplemento será intimado através do cumprimento de sentença para pagar 

sob pena de penhora ou prisão. Realidade é que no tocante a essa última 

modalidade, existe certa controvérsia na doutrina e também na jurisprudendência 

tendo em vista que por vezes o fato de se prender alguém que tenha vínculo 

empregatício não se mostra eficiente para o adimplemento da divida. A prisão civil 

por alimentos tem como única finalidade o pagamento. A prisão não é a finalidade. 

No próximo capitulo se discorrerá acerca desse tipo de prisão confrontando com a 

eficácia da medida e, sobretudo em relação à proporcionalidade e  necessidade que 

são os parâmetros balizadores das ações de alimentos. 
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4. PRISÃO CIVIL PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E 

A INEFICÁCIA DO REGIME FECHADO FRENTE À FINALIDADE DA 

MEDIDA  

 

Neste capítulo se abordará o histórico da prisão civil no Brasil e a legislação 

pertinente, especialmente no tocante a prisão civil por inadimplemento da obrigação 

alimentar, com especial enfoque aos tratados e pactos dos quais o Brasil é 

signatário, como por exemplo o Pacto de São José da Costa Rica. Pretende-se 

demonstrar sobretudo baseado na Constituição Federal e Lei de alimentos, o quão a 

prisão em regime fechado no caso de emprego é ineficaz e afronta a finalidade da 

medida que é de alimentar e não de punir. 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS NO BRASIL  

 

A prisão civil tem seu fundamento desde a antiguidade. Gregos e romanos já 

uitilizavam essa tecnica para com aqueles que tinham uma dívida e não conseguiam 

pagar. (FUGA; MAZIERI, 2017). E tal costume continuou e na Idade Média tal pena 

era aplicada pela Igreja. 

 

Na Idade Média, quando a Igreja detinha o poder, evidentemente que a 
prisão por dívida era algo presencial e torturante. Nesses termos, pode-se 
verificar até pelas intitulações realizadas sobre esse instituto, pelo rei Felipe 
IV, ou Felipe, o Belo, o qual escreveu que os bens do devedor deveriam 
responder pelas dívidas e, caso conviesse ao tomador de empréstimo, 
poderia ele dispor livremente de sua liberdade. Nesse passo, tais preceitos 
foram mantidos e repassados para as culturas que sofreram influência 
europeia, origem do direito romano, como são com os países colônia na 
época da Idade Média. (FUGA, MAZIERI, 2017p.191) 

 

Já no que diz respeito ao Brasil, houve evolução do instituto  ao longo das 

Constituições. 

A Constituição Política do Império Brasileiro, de 1824, e a Constituição da 
República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, foram silentes quanto à 
prisão civil por dívida. A de 1934 trouxe, taxativamente, a inexistência da 
prisão por dívidas, multas ou custas. A Constituição de 1937, omissa, abriu 
ao legislador ordinário a possibilidade de criá-las. As demais, de 
1946(18/09) e de 1967 (24/01), com a Emenda Constitucional de 
17/10/1969 que se lhe seguiu, apesar de admitirem a inexistência da prisão 
civil por dívida, multas ou custas, estabeleceu duas odiosas exceções, quais 
sejam, a relativa ao depositário infiel e ao devedor de alimentos.( Garcia et 
al. 2001, p. 50: apud FUGA, MAZIERI, 2017, p.191. ) 
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Assim é que na Constituição vigente,  tem-se que a prisão por dívidas é uma 

exceção que somente pode ser aplicada em caso de dívida por inadimplemento da 

obrigação alimentar e do depósitário infiel, apesar de essa última hipótese ter sido 

revogada pelo pacto de São José da Costa Rica que será adiante explicado. 

A Constituição da República  de 1988, traz em seu bojo de forma expressa 

em seu artigo 5º LXXVII, a seguinte redação: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 
depositário infiel; 

 

Pelo trecho acima transcrito, pode-se perceber que a prisão civil é norma 

constitucional estabelecida em nossa Carta Maior. No entanto, como tal medida é 

extremamente gravosa, a própria Constituição foi emendada  por causa de um 

tratado assinado pelo Brasil que revogou da legislação pátria a prisão do depositário 

infiel,  mas persistiu, infelizmente com a prisão civil por inadimplemento da obrigação 

alimentar. Uma vez estabelecido acerca de tal premissa, necessário se faz tecer 

considerações  acerca de tal Pacto. 

 

4.2 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS OU PACTO DE SÃO 

JOSÉ DA COSTA RICA  

 

Este importante tratado  foi celebrado pelos integrantes da organização  dos 

Estados Americanos (OEA), e previa dentre outras medidas importantes a proibição 

da prisão Civil do depositário infiel .  

 

Convenção Americana de Direitos Humanos, popularmente conhecida 
como Pacto de São José da Costa Rica é um tratado celebrado pelos 
integrantes da Organização de Estados Americanos(OEA), adotada e aberta 
à assinatura durante a Conferência Especializada Interamericana sobre 
Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 
1969 e tendo entrado em vigor a 18 de julho de 1978, com a ratificação do 
décimo primeiro instrumento, de iniciativa de Granada.O documento tem um 
total de 81 artigos, incluindo as disposições transitórias, e tem como objetivo 
estabelecer os direitos fundamentais da pessoa humana, como o direito à 

https://www.infoescola.com/geografia/organizacao-dos-estados-americanos-oea/
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vida, à liberdade, à dignidade, à integridade pessoal e moral, à educação, 
entre outros similares. A convenção proíbe ainda a escravidão e a servidão 
humana, trata das garantias judiciais, da liberdade de consciência e religião, 
de pensamento e expressão, bem como da liberdade de associação e da 
proteção a família. (SANTIAGO, 2011, s.p) 

 

Percebe-se  da leitura da citação acima que tal tratado foi bem abrangente 

quando se fala de direitos humanos e como tal, foi recepcionado pela nossa 

Constituição como Emenda a Constituição e alterou o artigo 5º XXXVI,  deixando no 

entanto de fora a prisão civil por alimentos.  A Convenção em seu artigo 7º que trata 

da liberdade pessoal deixa claro seu intento de excluir do ordenamento juridico tal 

norma. Abaixo transcrito o trecho mencionado : 

 

Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 
2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e 
nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos 
Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 
3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. 
4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção 
e notificada, sem demora, da acusação ou das acusações formuladas 
contra ela. 
5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer 
funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser 
posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua 
liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu 
comparecimento em juízo. 
6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou 
tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a 
legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a 
detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis prevêem que toda 
pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a 
recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a 
legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. 
O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. 
7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os 
mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de 
inadimplemento de obrigação alimentar. (Convenção Americana de Direitos 
Humanos, 1969) 

 

O Pacto abrangeu a prisão por dividas em qualquer modalidade,  a exceção 

da prisão por inadimplemnto da obrigação alimentar. Estabelecido pois,  a legalidade 

da prisão que ora se discute, necessário se faz tecer considerações acerca do 

regime imposto, afinal  o que se propõe  no presente trabalho não é a visão negativa 

da  prisão em si,  mas a imposição do regime fechado, qualquer que seja a situação. 

No próximo tópico se discorrerá  acerca da Lei que determina  o regime fechado e 
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ainda jurisprudências que em determinados casos julgam ineficaz  tal medida, frente 

a necessidade do alimentando. 

 

4.3  A INEFICÁCIA DA IMPOSIÇÃO  REGIME FECHADO DA PRISÃO CIVIL 

POR INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

Pela simples leitura do artigo 528 do CPC, pode-se perceber que uma vez 

não paga a obrigação alimentícia injustificadamente, nasce de acordo com o supra 

mencionado artigo, o poder de Estado de coercitivamente forçar ao pagamento 

através da prisão. Inicialmente o devedor é intimado para pagar ou justificar o 

inadimplemento.  A previsão legal da medida esta expressa  no artigo 528 in verbs: 

 

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 
prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 
a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 
para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo.(BRASIL, 2015) 

 

No entanto, não havendo o pagamento ou a justificativa,  decorre como 

consequência, a prisão e esta será cumprida obrigatoriamente em regime fechado 

independente da situação em que se encontre o devedor. Tal imposição legal etá 

expresso no artigo 528, § 3 do CPC: 

 

§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 
aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 
do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4o 
A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado 
dos presos comuns. § 5o O cumprimento da pena não exime o executado 
do pagamento das prestações vencidas e vincendas.(BRASIL, 2015) 

 

O presente trabalho, se atém especialmente  neste ponto, a obrigatoriedade 

da imposição do regime fechado, como única alternativa. A Prisão por alimentos, 

como já descrito ao longo do trabalho é constitucional, eis que expressa na Carta 

magna, e logo tal característica não pode ser contestada. Porém, o regime fechado 

não se mostra util especialmente quando o executado tem um emprego formal e 

corre o risco de perde-lo. Há doutrinadores que partilham desse entendimento e 

Sarlet é um deles. 
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Dentre os principais aspectos relacionados com a prisão civil já no regime 
anterior ao novo CPC, destacam-se, para efeito de nossa breve análise, o 
entendimento de que a prisão deveria ser cumprida em regime fechado 
(entendimento consagrado pela jurisprudência dominante) e que, de acordo 
com a Súmula 309 do STJ, a prisão apenas seria possível em relação às 
três últimas parcelas devidas, devendo as demais parcelas vencidas serem 
executadas pela via regular.A despeito do entendimento referido, nem todos 
os magistrados e tribunais davam acolhida ao entendimento fixado pelo STF 
no que diz com o regime fechado, optando por impor o recolhimento ao 
estabelecimento prisional no período da noite e aos finais de semana (o 
Tribunal de Justiça do RS sufragava em sua ampla maioria tal 
entendimento), ao mesmo tempo evitando o contato direto dos presos por 
dívida alimentar com presos comuns em regime fechado e, de modo 
especial, assegurando-lhes a possibilidade de auferir recursos para seu 
próprio sustento e para cumprir com suas obrigações alimentares. Além 
disso, convém recordar que o STJ admitia o regime de prisão domiciliar em 
casos de grave enfermidade ou idade avançada.Aliás, tal alternativa — 
designadamente a do trabalho durante o período diurno e prisão em regime 
fechado apenas em caso de reiterado e injustificado inadimplemento — 
chegou a ser aventada ao longo dos debates sobre o tema travados no 
Congresso Nacional.(SARLET, 2016, s/p) 

 

Portanto, é fácil se inferir que nem de longe, esse é um assunto já resolvido e 

definido como certo e acabado pela doutrina ou jurisprudência. Aliás um julgado do 

Tribunal de Justiça do RS, demonstra bem essa controvérsia: 

 

TJ-RS - Agravo de Instrumento AG 70051388924 RS (TJ-RS) Data de 
publicação: 04/12/2012 Ementa: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. 
LEGALIDADE. Somente o pagamento integral do débito é que tem o 
condão de afastar a prisão civil. REGIME DA SEGREGAÇÃO. Se 
comprovado o exercício de atividade remunerada, prioriza-se 
a prisão civil pelo regime aberto, viabilizando-se, de tal modo, o pagamento 
da dívida alimentar. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. DE OFÍCIO, 
FIXARAM O REGIME ABERTO.(BRASIL, 2012) 

 

Neste julgado, foi fixado o regime aberto como forma de possibilitar ao 

executado ao pagamento da divida vencida, bem como das preteritas. Porém como, 

tal decisão é anterior a vigência do CPC de 2015, e diferente do Codigo anterior, 

onde havia uma lacuna quanto ao regime, no Codigo  vigente, como já descrito no 

trabalho,  tal imposição do regime fechado é expressa e deve ser observada pelo 

julgador. Sarlet, 2016 descreve com maestria essa situação:  

 

De todo modo, se no sistema processual anterior, do Código de Processo 
Civil de 1973, já existiam algumas importantes controvérsias, em especial 
quanto ao regime prisional, dada a omissão legislativa a esse respeito, o 
problema volta a ter papel de destaque mediante a entrada em vigor do 
novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que introduziu alguns 
importantes ajustes no âmbito do procedimento especial que regula a 

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22805335/agravo-de-instrumento-ag-70051388924-rs-tjrs
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execução da obrigação alimentar.Com efeito, tendo em conta que o objetivo 
do instituto da prisão civil não é em si de caráter punitivo, portanto, não tem 
por escopo a prisão em si considerada, mas constitui meio processual para 
compelir o devedor a saldar sua dívida alimentar, o Código de Processo 
Civil de 1973, no seu artigo 733, parágrafo 1º, previa que o juiz decretaria a 
prisão pelo prazo de 1 a 3 meses no caso de o devedor não pagar nem se 
escusar, ou nos casos em que a escusa apresentada for afastada por 
improcedente pelo Poder Judiciário.(SARLET, 2016, s/p) 

 

No entanto, mesmo sob a égide do Codigo anterior, a jurispridência já era 

dominante no sentido de que o regime imposto deveria ser o fechado. Mas nem 

todos os magistrados  seguiam esse entendimento, ainda que dominante. 

 

Dentre os principais aspectos relacionados com a prisão civil já no regime 
anterior ao novo CPC, destacam-se, para efeito de nossa breve análise, o 
entendimento de que a prisão deveria ser cumprida em regime fechado 
(entendimento consagrado pela jurisprudência dominante) e que, de acordo 
com a Súmula 309 do STJ, a prisão apenas seria possível em relação às 
três últimas parcelas devidas, devendo as demais parcelas vencidas serem 
executadas pela via regular.A despeito do entendimento referido, nem todos 
os magistrados e tribunais davam acolhida ao entendimento fixado pelo STF 
no que diz com o regime fechado, optando por impor o recolhimento ao 
estabelecimento prisional no período da noite e aos finais de semana (o 
Tribunal de Justiça do RS sufragava em sua ampla maioria tal 
entendimento), ao mesmo tempo evitando o contato direto dos presos por 
dívida alimentar com presos comuns em regime fechado e, de modo 
especial, assegurando-lhes a possibilidade de auferir recursos para seu 
próprio sustento e para cumprir com suas obrigações alimentares. Além 
disso, convém recordar que o STJ admitia o regime de prisão domiciliar em 
casos de grave enfermidade ou idade avançada.Aliás, tal alternativa — 
designadamente a do trabalho durante o período diurno e prisão em regime 
fechado apenas em caso de reiterado e injustificado inadimplemento — 
chegou a ser aventada ao longo dos debates sobre o tema travados no 
Congresso Nacional.Não foi, contudo, o que prevaleceu, pois o novo CPC, 
no seu artigo 528, parágrafo 4º, prevê que a prisão do devedor de alimentos 
deverá ser cumprida em regime fechado, mas ressalva que o preso deverá 
ficar separado dos presos comuns.(SARLET, 2016, s/p) 
 
 

 Na realidade mesmo na vigência do atual Código já existe a 

excepcionalidade da medida quando presentes requisitos como o fato de o devedor 

ser doente ou idoso. Mas nos demais casos a prisão e o regime são mantidos, o que 

impede o executado de continuar pagando uma vez que se encontra preso, fazendo 

com que a medida passe a ser apenas punitiva e perca sua essência que é de 

prover alimentos ao  credor. 

Ademais, o objetivo da prisão civil não é a pena em si, mas a possibildade de 

compelir o inadimplente ao pagamento da dívida, o que não acontecerá se houver  

dispensa do emprego decorente da prisão.  Isso sem contar que as prestações que 
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continuarem a vencer, ensejarão novamente a prisão. E francamente, em um país 

onde a taxa de desemprego atinge níveis estratosféricos, não se pode permitir que o 

fato de alguém  perder o emprego não seja motivo suficiente para se perceber a 

desproporção da medida frente a finalidade que é alimentar o credor. Sarlet defende 

tal ideia com brilhantismo ao afirmar que não somente a prisão deverá ser a última 

alternativa, como dependendo da situação estará  ferindo os direitos fundamentais 

do devedor. 

Em primeiro lugar, em observância ao subcritério da necessidade, poder-se-
á considerar como alternativa prioritária que a prisão do devedor de 
alimentos somente deverá ser decretada apenas depois de esgotados 
outros meios de coerção, como, por exemplo, o protesto da decisão judicial 
que desacolhe a justificativa apresentada pelo devedor ou mesmo o 
desconto em folha adicional, ambos previstos no novo CPC.Note-se que tal 
alternativa (protesto judicial) é de ser privilegiada ainda que o artigo 528, 
parágrafo 1º, do novo CPC disponha que o Juiz determinará o protesto e 
decretará a prisão. Contudo, para que o protesto não implique seja 
postergado de modo desarrazoado o adimplemento da dívida alimentar, há 
de ser fixado prazo adequado às circunstâncias, para, transcorrido o mesmo 
sem reação positiva do devedor, ser então decretada a prisão.Além disso, a 
própria fixação do regime fechado, ainda que o cumprimento seja em 
separado dos presos comuns, não convence do ponto de vista de sua 
legitimidade constitucional, seja por se tratar de meio mais gravoso do que o 
regime semiaberto (recolhimento durante o período noturno e aos finais de 
semana), seja pelo fato de que poderá até mesmo comprometer a 
possibilidade de o devedor pagar o seu débito vencido, assim como 
regularizar o pagamento das prestações vincendas. Dito de outro modo, 
tanto devedor quanto mesmo o credor, ao menos em determinadas 
situações (o que poderá e deverá ser apreciado à luz das circunstâncias do 
caso concreto) poderão ter seus direitos fundamentais afetados de modo 
mais intenso.Mesmo que se entenda que o regime deva ser o fechado (o 
que, em regra, não nos parece legítimo, salvo em caso de reiteração da 
inadimplência injustificada), no caso de ser inviável acomodar os presos por 
dívida alimentar dos presos comuns há de ser aplicado o regime da prisão 
domiciliar, que, de resto, já deve ser assegurado aos presos comuns 
quando inexistir estabelecimento prisional incompatível com o cumprimento 
da pena em regime que não seja o fechado, consoante recente Súmula do 
STF. Aliás, mesmo o recolhimento no período da noite e aos finais de 
semana não se revela alternativa constitucionalmente legítima quando a 
acomodação dos presos por dívida alimentar não puder ser levada a efeito 
de modo separado dos presos comuns. .(SARLET, 2016, s/p) 

 

 
Sarlet defende que a prisão em regime fechado somente deveria ocorrer em 

ultimo caso e, além disso, somente em caso de reiterado inadimplemento. Tal ideia 

também é defendida pelo ilustre professor Paulo Lobo, em publicação do IBDFAM 

(Instituto Brasileiro de Direito de Família), de novembro de 2016. De acordo com o 

editorial, Paulo Lobo considera a prisão civil desumana e deve ser decretada 

somente em ultimo caso. Além do mais considera que o fato de estar preso, 
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impossibilita o devedor de pagar os alimentos, o que por si só já afasta a eficácia da 

finalidade desse tipo de regime. Abaixo, transcrito o editorial que deixa bem claro a 

ineficácia da prisão da prisão civil, e mais ainda da imposição do regime 

obrigatoriamente fechado. 

 

Paulo Lôbo, advogado e diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família (IBDFAM), considera a prisão por dívida alimentar desumana e 
“ancorada em razões pré-modernas, anteriores ao Iluminismo do século 
XVIII”. Ele afirma que, enquanto ela (prisão) perdurar, “a prisão civil deve 
ser decretada pelo juiz, com prudência e parcimônia, não só por ser 
remanescente de odiosa tradição, mas para que não se transforme em 
instrumento de vingança privada ou mesmo de agravamento das condições 
de rendimentos do devedor, em prejuízo do próprio credor. 
Preferentemente, deve ser utilizada em caso de reiteração sucessiva de 
inadimplemento injustificado”.Ainda de acordo com Lôbo, o CPC/2015 (art. 
526, § 1º) prevê, como mecanismo alternativo de reforço ao cumprimento da 
obrigação, o protesto da decisão judicial, que já vinha sendo praticado pelos 
tribunais, pois compromete a obtenção de créditos e a atividade econômica 
do devedor, deixando-se a prisão civil para a hipótese de essa providência 
não surtir efeito. “A pena era cumprida em regime aberto em casas de 
albergado; se estas não houvessem, dever-se-ia impor a prisão domiciliar, 
pois a prisão civil não pode equiparar o alimentante inadimplente com os 
apenados por lícitos criminais”, reitera.Todavia, ainda conforme o advogado, 
“o CPC/2015 agravou-a, determinando que seja cumprida em regime 
fechado, ‘devendo o preso ficar separado dos presos comuns’ (art. 528, § 
4º), medida essa de realização difícil, tendo em vista a realidade 
penitenciária do Brasil, cujos estabelecimentos prisionais estão superlotados 
com a quarta população carcerária do mundo”. De acordo com ele, 
estabelece o CPC que débito alimentar que autoriza a prisão civil do 
alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao 
ajuizamento da execução. “Os alimentos vencidos há mais de três meses 
perdem a natureza alimentar no sentido estrito, não justificando por isso o 
decreto de prisão. Se o alimentando deixa passar esse tempo, permitindo a 
acumulação, é porque não necessitaria dos alimentos mais antigos para a 
sua subsistência imediata, devendo cobrá-los pelos meios processuais da 
execução de prestação alimentícia, até o limite prescricional correspondente 
ao de dois anos, mediante penhora”.Paulo Lôbo afirma que a prisão civil 
tem sido questionada na hipótese de incapacidade econômica do devedor 
de alimentos. Portanto, a prisão civil, nessas circunstâncias, perde sua 
finalidade, pois o devedor não conseguirá ampliar a dívida, pela 
impossibilidade de saldá-la. “O Supremo Tribunal Federal admitiu a 
incapacidade econômica como inadimplemento involuntário e escusável, 
para rejeitar a prisão civil, em caso de devedor de alimentos desempregado, 
pois, segundo relator, ‘não parece razoável a decretação da prisão’, porque 
assim se teria o que definiu como ‘quadro abusivo’. Por seu turno, o STJ 
considerou ilegal prisão de avós por não pagar pensão a netos, se o pai 
pode arcar com a obrigação”, completa.(IBDFAM, online , 2016) 

 

Portanto, com o aval de todos os doutrinadores aqui expostos e das 

jurisprudências trazidas ao trabalho, pode-se afirmar que o regime fechado imposto 

na prisão civil por alimentos é totalmente inconstitucional e vai de encontro aos 

Direitos fundamentais, além de desvirtuarem a finalidade que é alimentar o 
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exequente. Desse modo, ideal seria que o regime aberto fosse o obrigatório em caso 

especialmente de o devedor ter emprego formal e que a prisão somente seja 

imposta em caso de reiterado descumprimento, especialmente quando se fala do 

regime fechado, extremamente gravoso. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os alimentos decorrem da responsabilidade dos pais ou tutores para com os 

filhos ou tutelados, inclusive o dever de cuidar e zelar pelos filhos ou para com 

aqueles que se encontrem sob a guarda, tutela ou curatela de alguém é um direito 

não somente legalmente instituido mas sobretudo protegido pela Constituição. Os 

alimentos são devidos desde que provada a relação que permite a fixação da 

obrigação alimentar. Desse modo, provada a relação, nasce a obrigação de prestar 

alimentos. Em decorrência de tal obrigação, nasce para o credor o direito de 

cobrança. 

Em nosso ordenamento juridico, existem duas formas de se  cobrar a dívida 

alimentar; o rito da penhora e o rito da prisão. Ambos devem ser propostos 

atualmente dentro dos própios autos que fixou a obrigação em se tratando de 

Cumprimento de Sentença, uma vez que se o titulo for judicial, o que se tem é 

apenas mera petição solicitando ao Juiz o cumprimento da sentença imposta. 

Lado outro,  se o titulo for extrajudicial  o modo correto,  uma vez que não se 

tem o titulo judicial, é a execução que igualmente comporta os dois ritos ditos 

anteriormente, novidade essa aliás do Código vigente no que se refere a 

possibidade da prisão por titulo executivo extrajudial. 

Proposta a execução ou o cumprimento de sentença,  pelo rito da prisão o 

que se tem é que a prisão deve ser cumprida em regime fechado. Essa é a questão 

que foi duramente  debatida no presente trabalho, uma vez que não há que se 

discutir a constitucionalidade da prisão por alimentos, pois como descrito ao longo 

do trabalho, a ordem decorre diretamente da Carta Maior. O problema reside 

justamente  nessa situação em que se buscou a sustentação da doutrina pátria e da 

jurisprudência, ou seja, na imposição do regime fechado. Buscou-se  demonstrar 

que não é eficaz tal regime uma vez que não há como pagar a dívida estando preso, 

encarcerado. E pior, se o executado se encontrar empregado, pode vir a perder o 

emprego agravando ainda mais a situação. 

Doutrinadores citados ao longo do trabalho,  corroboraram  de forma brilhante 

a proposta do trabalho de que não se pode esperar que tal medida seja eficaz se a 

única coisa  certa é a punição da pessoa pelo inadimplemento, o que de forma 

alguma é a finalidade da medida. E uma vez que a finalidade não está sendo 
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alcançada e ainda que existem outros meios de se obrigar ao pagamento, como 

multas,  protesto (novidade CPC 2015), não há como se defender essa forma de 

punição que é a única coisa que essa prisão se torna. 

A jurisprudência de alguns Tribunais, também demonstrado no trabalho 

defende  o regime albergue, que é aquele em que se trabalha durante o dia e a noite 

se recolhe a prisão especialmente se o executado estiver empregado. Demonstrou-

se ao longo do trabalho que de fato o regime fechado como única forma de regime 

na prisão civil por alimentos não deve prevalecer, pois fere a dignidade da Pessoa 

humana e sem dúvida não alcança a finalidade que é o adimplemnto da obrigação 

alimentar, servindo apenas como forma de se punir aquele que não consegue pagar. 
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