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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo apresentar e analisar os meios típicos e atípicos de 

execução, utilizando os princípios da dignidade da pessoa humana, menor onerosidade e 

proteção integral como direcionamento na sua aplicação. Ao apresentar as medidas 

típicas, da prisão civil do devedor de alimentos (art. 528 do CPC) e da penhora de bens 

do executado (art. 523 do CPC) abordaremos as questões legais e processuais 

pertinente. Após, trataremos das mudanças geradas pela reforma do CPC, que, por meio 

dos arts. 139, IV, 297 e 596, §1º ampliaram os poderes do juiz, que poderá usar medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, dando azo à aplicação de medidas atípicas, tais como a 

suspensão da CNH, passaporte e cartão de crédito do executado, bem como sua 

inscrição no Sistema de Proteção ao Crédito. Por fim, analisaremos os requisitos e o 

procedimento a ser adotado, alertando sobre os limites a serem respeitados na utilização 

das medidas atípicas. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Direito Civil. Direito de Família. Execução 

Civil. Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study has the objetive of presenting and analyzing typical and atypical 

means of execution, using the principles of human being's dignity, less onerosity and 

integral protection like targeting their application. When presenting the typical measures 

of the food debtor's civil prison (art. 528, CPC) and the attachment of property of the 

executed (art 523, CPC) we will address the relevant legal and procedural issues. 

Afterwards, we will address the changes brought about by the CPC reform that by the 

means of the articles 139, IV, 297 and 596, § 1° extended the judge's authority, who 

may use inductive, coercive, mandatory or subrogatory measures to enforce court order, 

giving reason to the application of atypical measures, as to the suspension of the 

executed's driver's license, passport and credit card, as well as the inscription in the 

credit protection records. And finally, we will analyze the requirements and the 

procedure to be chosen, warning about the limits to be respected in the use of atypical 

measures.  

 

Keywords: Civil Law. Civil Procedure. Execution. Family Law 
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INTRODUÇÃO 

 Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, ocorreram diversas mudanças 

no que tocante à execução civil. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho será apresentar 

e analisar os meios típicos e atípicos de execução, com ênfase na que se funda em título 

executivo judicial que determina a obrigação de prestar alimentos. 

Inicialmente apresentaremos os três princípios basilares da temática apresentada e que 

têm fundamento na Constituição, no direito processual civil e no direito de família, 

respectivamente. Tratam-se dos princípios da dignidade da pessoa humana, da menor 

onerosidade e da proteção integral, que servirão de fundamento para a tese que em seguida 

será proposta. 

Após, conceituaremos as medidas típicas de execução, apresentando as suas duas 

modalidades, quais sejam, a prisão civil do devedor de alimentos, presente no artigo 528 do 

CPC e a penhora dos bens do executado, a que se refere o art. 523 do mesmo diploma legal. 

Em momento posterior, passa-se a análise das mudanças trazidas pela reforma do 

ordenamento processual civil, que, através do texto do art. 139, IV, em uma leitura conjunta 

com os arts. 297 e 596, §1º ampliaram os poderes do magistrado, que poderá valer-se de 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, dando azo à aplicação de medidas atípicas, tais como a 

suspensão da carteira de habilitação, passaporte e cartão de crédito do executado, bem como 

sua inscrição no Sistema de Proteção ao Crédito.  

Ultrapassado o tema, abordaremos o procedimento a ser seguido nesses casos, 

apresentando questões jurisprudenciais recentes, bem como a opinião de alguns autores, 

dentre eles, Fredie Didier, Araken de Assis e Daniel Mitidiero, acerca dos requisitos a serem 

observados pelo magistrado na aplicação das medidas atípicas de execução, quais sejam, a 

adequação e necessidade da medida, bem como a conciliação de interesses opostos.  

Por fim, passaremos a análise dos limites a serem respeitados. A medida, em hipótese 

alguma poderá ser ofensiva ao princípio da menor ofensividade, bem como jamais poderá 

configurar-se crime.  

Desta forma, o principal objetivo do trabalho é aferir até que ponto seria possível a 

utilização destes meios, o que será feito com o auxílio de alguns doutrinadores que também 

tratam do tema. 
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1. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

Inicialmente, objetivando introduzir presente estudo, faz-se necessária a análise e 

compreensão de alguns princípios relativos ao direito constitucional, ao processo civil e ao 

direito de família, que se enfrentam na problemática da execução do crédito alimentar. Por 

vezes, será preciso medir a importância dos bens jurídicos em colisão com o intuito de eleger 

qual deles prevalecerá no contexto fático. 

 Neste sentido, selecionamos os princípios da dignidade da pessoa humana, que possui 

fundamento constitucional, da menor onerosidade que tem base no processo civil e da 

proteção integral da criança e do adolescente, que encontram alicerce no direito de família e 

no direito da criança e do adolescente, nesta ordem, para fundamentar e orientar a forma como 

se dará a execução das medidas típicas e atípicas de execução no contexto do direito de 

família. 

 

1.1. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 Disposto no art. 1°, III da Constituição Federal, a da dignidade da pessoa humana é 

princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, fundamento do Estado Democrático de 

Direitos. Segundo Maria Berenice Dias, é um macroprincipio do qual se irradiam todos os 

demais: liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade, uma coleção de 

princípios éticos 1. 

 O referido princípio não representa apenas um óbice para a atuação do Estado, mas 

também se revela como uma orientação a ser seguida na sua atuação positiva. Ou seja, Estado 

deve não só abster-se de praticar atos atentatórios à dignidade humana, como também está 

obrigado a praticar atos que a promovam, por meio de condutas comissivas que visem garantir 

o mínimo existencial aos cidadãos. 

Ao relacioná-lo ao Direito de Família, Maria Berenice Dias arremata: 

 

O direito das famílias está umbilicalmente ligado aos direitos humanos, que 
tem por base o princípio da dignidade da pessoa humana, versão axiológica 
da natureza. O princípio da dignidade humana significa, em última análise, 
igual dignidade para todas as entidades familiares. Assim, é indigno dar 
tratamento diferenciado às várias formas de filiação ou aos vários tipos de 
constituição de família, com o que se consegue visualizar a dimensão do 
espectro desse princípio, que tem contornos cada vez mais amplos. 

 A dignidade da pessoa humana encontra na família o solo apropriado para 
florescer. A ordem constitucional dá-lhe especial proteção 
independentemente de sua origem. A multiplicação das entidades familiares 

                                                                 
1 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias , 10ª ed. – São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 44 
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preserva e desenvolve as qualidades mais relevantes entre os familiares – o 
afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, o amor, o projeto de 
vida comum -, permitindo o pleno desenvolvimento pessoal e social de cada 
partícipe com base nas ideias pluralistas, solidaristas, democráticas e 
humanistas”2. 

 

Ao abordar o princípio do ponto de vista processual, Humberto Teodoro Jr afirmou: 
 
 É aceito pela melhor doutrina e prevalece na jurisprudência o entendimento 

de que “a execução não deve levar o executado a uma situação 
incompatível  com a dignidade humana”. 
Não pode a execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a 
fome e o desabrigo do devedor e sua família, gerando situações 
incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, institui o 
Código a impenhorabilidade de certos bens como provisões de alimentos, 
salários, instrumentos de trabalho, pensões, seguro de vida etc. (NCPC, art. 
833).3 

 

Nota-se que o princípio tem larga incidência e aplica-se não só ao devedor, como 

também aos credores. Especialmente no direito de família, em que o credor é vulnerável. 

 

1.2. Princípio da Menor Onerosidade 

 Disposto no art. 805 do CPC, o princípio da menor onerosidade dispõe que a execução 

deve ser feita da forma menos gravosa ao executado. Trata-se de uma cláusula geral que visa 

impedir o abuso de direito pelo exequente, vedação presente no art. 187 do CPC.  

 Segundo Fredie Didier Jr, o princípio da menor onerosidade inspira a escolha do meio 

executivo pelo juiz, isto é, da providência que levará à satisfação da prestação exigida pelo 

credor. Ele incide na análise da adequação e necessidade do meio - não do resultado a ser 

alcançado 4. 

 Todavia, importante se faz salientar que o resultado da atividade executiva não sofre 

influência do princípio da menor onerosidade. Desta forma, não é possível invoca-lo como 

fundamento para o não cumprimento de prestação, nem ao menos pleitear a redução do valor 

devido, para que o executado possa cumprir a obrigação. Também não se pode tirar o direito 

do credor de escolher a prestação na obrigação alternativa e tampouco criar-se um direito ao 

parcelamento da dívida, ao abatimento dos juros e da correção monetária. 

                                                                 
2 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias , 10ª ed. – São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 45 
3 JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. 50ª ed. – Rio deJaneiro: 
Forense, 2017,P.313. 
4 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.79. 
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 Fredie Didier explica a razão de ser do princípio em tela: 

O princípio visa impedir a execução desnecessariamente onerosa ao 
executado; ou seja, a execução abusiva. Em vez de enumerar situações em 
que a opção mais gravosa revelar-se-ia injusta, o legislador valeu-se, 
corretamente, de uma cláusula geral para reputar abusivo qualquer 
comportamento do credor que pretender valer-se de meio executivo mais 
oneroso do que outro igualmente idôneo à satisfação do seu crédito5. 

 Este princípio aplica-se a qualquer tipo de execução (fundada em título judicial ou 

extrajudicial), direta ou indireta, qualquer que seja a prestação executada (fazer, não-fazer, dar 

coisa ou dar quantia) e autoriza, por exemplo, o pedido de substituição do bem penhorado por 

dinheiro, a qualquer tempo, pelo executado, se este meio revelar-se menos oneroso. 

 Importa destacar ainda que, ao questionar a abusividade da medida executiva 

excessivamente gravosa apontada pelo exequente, o executado deverá indicar outros meios 

igualmente eficazes e menos onerosos, sob pena de serem mantidos os atos executivos em 

curso, consoante o art. 805, p. único do CPC.  

Em resumo, dentre as formas possíveis e eficazes de satisfação do crédito, deve-se 

escolher a menos gravosa ao executado, não podendo o credor ter de renunciar no todo ou em 

parte ao seu crédito. 

 

1.3. Princípio da Proteção Integral 

A Constituição Federal positivou o princípio da proteção integral em seu art. 2276, 

definindo como sendo tanto a obrigação da família como a do Estado de garantir à criança, 

adolescente ou jovem, 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, bem como resguardá-los de qualquer negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

Posteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), definiu que 

todo o disposto nesta lei, servirá de instrumento para a implementação desses direitos e 

garantias a serem resguardados pela família, pela sociedade e pelo Estado, regendo-se pelos 

princípios do melhor interesse, paternidade responsável e proteção integral. O art. 1º, inaugura 

                                                                 
5 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.80. 
6 Disponível em: ‹http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm›. 
Acesso em: 20/06/2018. 
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o tema ao afirmar que o Estatuto dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente 

7. 

Segundo Maria Berenice Dias, a maior vulnerabilidade e fragilidade dos cidadãos de 

até 18 anos, como pessoas em desenvolvimento, os faz destinatários de um tratamento 

especial 8. Neste passo, a razão de ser do princípio em comento é o parcial desenvolvimento 

da criança, adolescente e a sua condição de vulnerabilidade, razão pela qual devem ser 

protegidas em grau máximo. 

 A respeito da igualdade introduzida pelo art. 227, §6º da Constituição, a autora 

assevera: 

 
 Também dispõe de assento constitucional a igualdade no âmbito das relações 

paterno-filiais, ao assegurar aos filhos os mesmos direito e qualificações e 
vedar designações discriminatórias (CF 227§6º). Agora a palavra “filho” não 
comporta nenhum adjetivo. Não mais cabe falar em filhos legítimos, 
ilegítimos, naturais, incestuosos, espúrios ou adotivos. Filho é simplesmente 
“filho” 9 

 

 No tocante a convivência familiar, deverá sempre haver uma busca pelo fortalecimento 

dos laços familiares existentes. Todavia, há situações em que o melhor interesse do menor 

será a adoção, haja vista a prevalência do direito a dignidade e ao desenvolvimento integral, 

que nem sempre são respeitados pela família biológica. Por essa razão é mais valioso 

resguardar a criança e aloca-la em famílias substitutas, considerando-se que a garantia da 

convivência familiar não é exclusiva das famílias biológicas, podendo se dar nos diversos 

conceitos de família atualmente existentes. 

 

2. MEDIDAS TÍPICAS DE EXECUÇÃO 

Já ultrapassada a fase de apresentação dos princípios que servirão mais adiante como 

fundamento para o presente estudo, passaremos à análise dos meios típicos de execução 

existentes. 

Inicialmente, necessário se faz definir que as medidas típicas de execução são aquelas 

previstas em nosso ordenamento processual civil. Por longo período entendia-se que o juiz 

somente poderia dar seguimento à execução utilizando os meios típicos de execução, 

fundamentando-se na ideia de controlar os poderes do julgador e evitar arbitrariedades. 

Entretanto, é impossível que o legislador preveja todas as formas de se promover a tutela 

                                                                 
7 Disponível em: ‹http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8069.htm›. Acesso em: 20/06/2018. 
8 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias , 10ª ed. – São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2015, p.50. 
9 Idem. 
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executiva. 

Assim, segundo Didier Jr, diante dessa inevitável realidade, o chamado princípio da 

tipicidade dos meios executivos foi cedendo espaço ao chamado princípio da concentração 

dos poderes de execução do juiz ou princípio da atipicidade.10 

O autor complementa: 

 
Há, atualmente, uma tendência de ampliação dos poderes executivos do 

magistrado, criando-se uma espécie de poder geral de efetivação, que 
permite ao julgador valer-se dos meios executivos que considerar mais 
adequados ao caso concreto, sejam eles de coerção direta, sejam de 

coerção indireta. Parte-se da premissa de que as "modalidades 
executivas devem ser idôneas às necessidades de tutela das diferentes 

situações de direito substancial11 
 

 Todavia, conforme ressalta Daniel Mitidiero ao diferenciar os dois institutos, antes de 

usar um meio executório atípico, será preciso aferir se é justificável o seu uso, no caso 

concreto, sob pena de caracterizar arbitrariedade. 

 
Quando um ordenamento processual adota a regra da tipicidade da forma 
executiva, o controle do poder executivo e a observância do direito de defesa 
são aferidos de forma mais simples, na medida em que basta se perguntar a 
respeito da adequação da atividade executiva ao tipo legal. Ao contrário, 
quando um ordenamento processual adota a regra da atipicidade da técnica 
executiva (ou, pelo menos, um sistema em que convivem tipicidade e 
atipicidade de técnicas executivas), em que há liberdade judicial de escolha do 
meio executivo, é preciso que se justifique racionalmente o emprego de 
determinada técnica processual ao invés de outra.12 

 

 Desta forma, o CPC traz um mecanismo organizado de medidas típicas e atípicas 

para satisfação da tutela executória, que irá variar de acordo com a prestação a ser executada. 

 Ante o exposto até o momento, no âmbito da execução de alimentos, importante 

salientar que existem apenas duas formas típicas de execução do crédito, quais sejam, a prisão 

civil, prevista no art. 528, §3º do CPC e a penhora dos bens do executado, prevista no art. 

528, §8º do mesmo diploma legal, meio expropriatório bastante utilizado. 

 

2.1. Prisão Civil do Devedor 

Trata-se da medida de execução indireta (conforme veremos mais adiante), presente no 

                                                                 
10 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.100 
11 Idem. 
12  MARINONI, Luis Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 
Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017, vol. 3, p. 295. 
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art. 528, §3º do CPC. A decretação da prisão do devedor da prestação alimentícia é a única 

forma de restrição da liberdade em virtude de dívida, nos termos do art. 5° LXVII da 

Constituição Federal.13 

Inicialmente, faz-se necessário destacar que era possível a prisão por dívida tanto do 

devedor de alimentos quanto do depositário infiel, nos moldes do art. 5° LXVII da CF. 

Todavia, esta última hipótese desapareceu com a internação, no direito pátrio, do art. 7º, §7º 

do Pacto de São José da Costa Rica, aprovado pelo Dec. Legislativo 27/1992 e promulgado 

pelo Dec. 678/1992, ensejando a Súmula Vinculante 25 do STF no sentido da 

inadmissibilidade da prisão do depositário infiel.14  

Importante frisar que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos 

adquiriram status supralegal com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004. Tal 

entendimento foi ratificado no julgamento do RE STF 466.343, sob a relatoria do Ministro 

Cezar Peluso em que o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em seu voto, assim entendeu acerca 

da temática: 

 

Por conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui a 
característica de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos 
humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos 
humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial 
em relação aos demais atos normativos internacionais, também seriam 
dotados de um atributo de supralegalidade.  
Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar 
a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reservado no 
ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o 
seu valor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa 
humana. 15(grifamos) 
 

Ante o acima exposto, mostra-se frequente a preocupação do legislador em conferir, 

cada vez mais, proteção e efetividade aos direitos humanos. Por isso, é importante que seja 

reservada uma posição peculiar no ordenamento jurídico em relação aos demais direitos 

subjetivos.16 Assim sendo, não só a Constituição, mas também o Pacto de São José da Costa 

Rica prevê a hipótese de prisão do devedor inescusável de alimentos.  

Nesse passo, ao inadimplir a prestação alimentícia, poderá ser proposta a devida ação 

de execução de alimentos, por parte do alimentando, fundada em título executivo judicial 
                                                                 
13 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
20/06/2018. 
14 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro: parte geral: institutos fundamentais . São Paulo: 
RT, 2015, v.2, p. 193. 
15 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf>. Acesso em: 20/06/2018. 
16 MAGALHÃES, Leonardo Cardoso de. O Pacto de São José da Costa Rica e o julgamento do RE-
STF 466.343. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3607, 17 maio 2013. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/24454>. Acesso em: 01/07/2018. 

https://jus.com.br/artigos/24454/o-pacto-de-sao-jose-da-costa-rica-e-o-julgamento-do-re-stf-466-343
https://jus.com.br/artigos/24454/o-pacto-de-sao-jose-da-costa-rica-e-o-julgamento-do-re-stf-466-343
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/5/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/5/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/5
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
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formado na ação de alimentos pertinente. 

 Caso o executado não pague ou não justifique a impossibilidade absoluta de fazê-lo, 

será decretada a sua prisão, nos termos do art. 528, §§2º e 3º do CPC. Todavia, a procedência 

da justificativa apresentada não exime o executado de futura prisão, pois trata-se de exceção 

dilatória que inibe a custódia enquanto durar a impossibilidade temporária ou até o 

obrigado, mediante demanda própria, exonerar-se da obrigação alimentar17   

 O tempo máximo de duração da prisão era uma questão controversa na doutrina e na 

jurisprudência. Inicialmente, o CPC de 1973 (revogado), em seu art. 733, §3º definia, na 

hipótese de alimentos provisionais que se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses18. Entretanto, a Lei de 

Alimentos19 (Lei nº 5.478/68), posterior ao CPC/73, em seu art. 19, limitava o tempo de 

custódia do devedor de alimentos definitivos no prazo máximo de 60 dias. 

 Autores como Barbosa Moreira, Araken de Assis e Youssef Said Cahali entendiam 

pela uniformização do prazo em 60 dias, com vistas a atender o princípio da menor 

onerosidade e dignidade da pessoa humana e por tratar-se de lei especial e posterior. Todavia, 

a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de permitir a reclusão pelo prazo de 

até 3 meses. 

 Apesar de haver discussão acerca do tema, o CPC de 2015, em seu art. 528, §3º passou 

a definir que 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) meses20. Ressalta-se que este limite temporal é 

influenciado pelo fato do devedor preso não poder mais trabalhar, ou seja, passados três 

meses, o devedor ainda não adimpliu, muito provavelmente ele seguirá com devendo. Essa é a 

razão de ser deste limite temporal. 

 No tocante ao cumprimento da pena, o art. 528, §4º determina que seja em regime 

fechado, sendo separado dos presos comuns. Segundo o art. 201 da Lei nº 7.210/84, na falta 

de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se 

efetivará em seção especial da Cadeia Pública21.  

                                                                 
17ASSIS, Araken de. Da Execução de alimentos e prisão do devedor.9ª ed. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2016, p.172. 
18Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869impressao.htm>. Acesso em: 
21/06/2018. 
19Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l5478.htm>. Acesso em: 21/06/2018 
20 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 
Acesso em: 21/06/2018. 
21Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l7210.htm>. Acesso em: 21/06/2018. 
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Trata-se da única hipótese de incidência da Lei de Execução Penal sob esta forma de 

restrição da liberdade, pois, segundo o STJ, não se aplicam as normas da Lei de Execuções 

Penais à prisão civil, vez possuem fundamentos e natureza jurídica diversos.22 

 Posiciona-se contrariamente a possibilidade de prisão domiciliar nestes casos, Araken 

de Assis: 

 

E, com efeito, o deferimento de prisão domiciliar ao executado constitui 
amarga pilhéria. Dela não resulta nenhum estímulo real sobre a vontade 
renitente do devedor. O controle do confinamento, ademais, se revela difícil 
e, na maioria das vezes, improvável; assim, torna-se pífia a ameaça derivada 
do meio executório. É preciso deixar bem claro ao alimentante relapso que, 
insatisfeitas as prestações, a pena se concretizará da pior forma e duramente; 
caso contrário, ensina a experiencia, o obrigado não se sensibilizará com a 
medida judicial. As experiencia de colocar o executado em albergue, a 
margem da lei, em nome de um duvidoso garantismo, revelaram que o 
devedor, nesta contingencia, prefere cumprir a pena em lugar de pagar a 
dívida.  
“A única exceção admissível, nesse pinto, reside na prisão do executado 
menor de idade – hipótese criada a partir da constatação de que adolescentes 
procriam com frequência e, conseguintemente, assumem o dever de prestar 
alimentos ao filho -, perante a qual a prisão ocorrera em ‘estabelecimento 

apto a acolher menores ou cela especial destacada para este fim” 23·. 

 

 Atualmente, a prisão domiciliar é medida que depende de requisitos excepcionais 

como a idade e o estado de saúde do devedor. Em alguns casos, o que é aferido 

concretamente, pode ser fixado um “regime semiaberto”, embora não seja possível tal 

analogia, por se tratar de prisão civil. 

 Seguem alguns julgados sobre os temas abordados: 

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  CIVIL POR DÍVIDA DE 
ALIMENTOS. CONVERSÃO   EM   PRISÃO   DOMICILIAR.  
EXCEPCIONALIDADE  DA  MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE 
AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO.  

  1-Ação  distribuída em 12/07/2016. Recurso ordinário interposto em 
24/05/2017 e atribuído à Relatora em 17/07/2017. 2- O propósito recursal é 
definir apenas se é cabível a substituição da prisão civil por dívida de 
alimentos em prisão domiciliar. 3- A prisão civil possui função 
essencialmente coativa, uma vez que busca, por  meio  de  uma  técnica  de  
coerção, refrear a eventual renitência  do  devedor  e compeli-lo a adimplir, 
tempestivamente, a obrigação alimentar. 4-  A  substituição da prisão civil 
por prisão domiciliar é admitida apenas  em  situações  excepcionais,  tal  
como na espécie, em que o paciente demonstra ter sido acometido por 
doenças graves – esclerose múltipla,  diabetes  e  poliartrose  - que inspiram 
cuidados médicos contínuos,  sem  quais  há  risco  de morte ou de danos 

                                                                 
22 STJ – HC: 44754 SP 2005/0095022-0, Relator: Min. Humberto Gomes de Barros. Data de 
Julgamento: 20/09/2005, 3ª Turma. DJ 10/10/2005, p. 354 RNDJ vol. 72 p.78 RSTJ vol. 201, p. 292.      
23 ASSIS, Araken de. Da Execução de alimentos e prisão do devedor.9ª ed. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2016, p. 176. 
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graves à sua saúde e integridade física.5- Recurso em habeas corpus provido. 
24 (grifou-se) 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PACIENTE 
COM IDADE AVANÇADA (77 ANOS) E PORTADOR DE PATOLOGIA 
GRAVE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL AUTORIZADORA DA 
CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR. 
1. É cabível a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução 
contra si proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas 
devidas a título de pensão alimentícia, mais as que vencerem no curso do 
processo. Precedentes. 2. Em hipótese absolutamente excepcional, tal como 
na espécie, em que a paciente, avó dos alimentados, possui patologia grave e 
idade avançada, é possível o cumprimento da prisão civil em regime 
domiciliar, em prestígio à dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. 
Recurso provido. 25 (grifou-se) 

  

 Importa salientar que a pena é suspensa imediatamente com o pagamento da dívida, 

nos termos do art. 528, §6º do Código de Processo Civil. Assim, ao quitar seu débito, o 

executado deve ser posto em liberdade de forma imediata, sob pena de afronta ao art. 5º, 

LXXV26, da Constituição, cuja consequência é o pagamento de indenização por parte do 

Estado. A revogação da pena, por sua vez, pode ocorrer através do requerimento do credor. 

Por fim, em que pese a não incidência da Lei de Execução Penal na execução do 

crédito alimentar, importa abordar a seguinte questão: é cabível Habeas Corpus contra a 

decisão que determina a prisão civil do devedor de alimentos? 

 De início, o habeas corpus é remédio constitucional disposto no art. 5º, LXVIII e é 

concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 

sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.27(grifou-se) 

 E primeiro lugar, seria difícil vislumbrar um abuso de poder em casos de 

inadimplemento de pensão alimentícia, salvo situações que possam realmente constituir como 

injusto. Citamos como exemplo, a dívida já quitada com os devidos comprovantes de 

pagamento como elementos probatórios.28 

 Em segundo, com relação a ilegalidade, será necessário recorrer à definição do art. 

                                                                 
24STJ RHC 86842/SP. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 2017/0167233-0 Relatora: Min. Nancy 
Andrighi. Data de julgamento: 17/10/2017. 3.ª Turma. DJe 19/10/2017.  
25STJ RHC 38824 / SP Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 2013/0201081-3. Relatora: Min. 
Nancy Andrighi. Data do julgamento: 17/10/2013. 3.ª Turma. Dje 24/10/2013, p. 150.  
26 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
22/06/2018. 
27 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 

22/06/2018. 
28 PEREIRA, Luis Fernando. É possível Habeas Corpus para evitar prisão por pensão de 
alimentos? Revista JusBrasil, 10/12/2017. Disponível em: <https://bit.ly/2u6qUwe>. Acesso em: 
24/06/2018. 
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648, III do Código de Processo Penal que traz três hipóteses, a saber: a) quando não houver 

justa causa (ex: sentença que determina prisão de alimentante que está adimplente com todas 

as parcelas); b) quando alguém estiver preso mais tempo do que determina a lei (ex: sentença 

determina prisão por prazo superior a 3 meses); e c) quando quem ordenar não tiver 

competência para fazê-lo. Assim, somente nesses casos seria cabível o remédio constitucional 

supracitado. 

 

2.2. Penhora de Bens: Meio Expropriatório 

A segunda forma típica de execução, prevista no art. 528, §8º, é a execução 

expropriatória. De plano, importante salientar que o exequente poderá optar pela 

expropriação, ele não precisa iniciar a execução pela coerção pessoal, tendo-se em vista que o 

sentido da prisão é o de compelir o devedor a pagar e não puni-lo. É por esta razão que a 

prisão civil do alimentante devedor não possui relação com a prevista no Direito Penal. 

O CPC, através do art. 513, §1º introduz o cumprimento provisório e definitivo da 

sentença que reconhece o dever de pagar quantia certa, o que deve ocorrer mediante iniciativa 

do exequente. O art. 523, caput, do CPC trata do cumprimento definitivo da sentença, ao 

passo que o art. 520 do mesmo diploma legal, disciplina o cumprimento provisório. 

Neste ponto, a lição de Araken de Assis: 

Dois aspectos avultam dessas disposições: (a) a liquidez da dívida; e (b) a 
iniciativa da parte. 
Em primeiro lugar, há de se ter presente que, de ordinário, o juiz delimitará a 
obrigação pecuniária na sentença de procedência (art. 491, caput), definindo a 
extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o 
termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o 
caso, e desse modo, dependendo o quantum debeatur só de cálculos 
aritméticos, o vencedor poderá promover a execução desde logo (art. 509, 
§2º). Por exceção, nos casos do art. 491, I e II, a sentença será ilíquida, razão 
por que o vencedor previamente liquidará a dívida (art. 491, §1º c/c art. 509). 
Dificilmente, porém será ilíquida a sentença (ou decisão interlocutória) 
relativa a prestação alimentar.29 

 

 No tocante ao procedimento, o requerimento do exequente que visa a expropriação de 

bens do executado, de que trata o art. 513,§1º do CPC, será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito30, nos termos do art. 524 do CPC, deve conter a) o nome 

e o CPF do exequente e do executado, b) o índice de correção monetária adotado, c) os juros e 

taxas aplicados, d) os termos inicial e o final dos juros e da correção monetária utilizados, e) a 

                                                                 
29ASSIS, Araken de. Da Execução de alimentos e prisão do devedor.9ª ed. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2016, p.184. 
30Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 
Acesso em: 22/06/2018. 
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periodicidade da capitalização dos juros, f) a especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados  e g) a indicação dos bens passíveis de penhora, quando for possível.  

 Cumpridos os requisitos supra, será deferida a petição inicial. Apesar de tratar-se de 

hipótese rara, caberá, ao magistrado, todavia, exercer o controle ex officio do valor requerido 

pelo exequente quando este exceder os limites da condenação, consoante o art. 524,§1º do 

CPC. Desta forma, nos moldes do art. 524,§2º do Código de Processo Civil, para a 

verificação dos cálculos o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la.31 

 Ultrapassada esta etapa, o devedor será intimado para cumprir o que foi determinado 

na sentença, consoante o art. 513,§2º do CPC.  

 A intimação terá como destinatário o procurador da parte. Assim, poderá ser intimado 

na pessoa do seu advogado constituído nos autos, consoante o art. 513, §2º, I do CPC ou no 

órgão da Defensoria Pública, mediante carta com aviso de recebimento, quando tratar-se de 

hipossuficiente, fazendo jus a atuação do órgão, ou não possuir procurador constituído nos 

autos, nos termos do art. 105,§5º do CPC. 

 Possuirá como destinatário o próprio executado quando, inexistindo advogado 

constituído, se a citação se deu por meio eletrônico, na forma do art. 513, §2º, III do CPC. Por 

edital, quando assim citado e tiver sido revel na fase de conhecimento, consoante o art. 513, 

§2º, IV do mesmo diploma legal. Por carta com aviso de recebimento, após um ano do 

transito em julgado, nos termos do art. 513, §4º, sendo o endereço da entrega aquele apontado 

na exordial. 

 O prazo para cumprimento da obrigação fixada pelo juiz é de quinze dias, com 

fundamento no art. 523, caput, do nosso ordenamento processual civil e é contado em dias 

úteis, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de vencimento, na forma do art. 219, caput, 

c/c art. 224 e art. 231, do mesmo diploma legal. 

 Intimado, o executado poderá espontaneamente cumprir a prestação em quinze dias, 

estando livre da multa de dez por cento somados ao pagamento de honorários advocatícios, 

conforme art. 523, caput, do CPC, cuja consequência é a extinção da execução, por sentença, 

em conformidade com o art. 924, II c/c art. 925 do Código Civil.  

Ainda, será possível realizar o pagamento parcial da dívida, hipótese em que incidirão 

multa de dez por cento e honorários, nos termos dos e §§1º e 2º do artigo supracitado. 

Entretanto, nos casos de pagamento parcial do débito, estaria afastada a hipótese de prisão 

civil do devedor? Atualmente a jurisprudência é avessa a essa ideia e majoritariamente rejeita 

                                                                 
31 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 
Acesso em 22/06/2018. 
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os pedidos de liberdade sob este fundamento, como se depreende dos julgados abaixo:  

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO 
TJ/SP. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. 
CABIMENTO DE RECURSO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE FLAGRANTE PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA 
ORDEM DE OFÍCIO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO 
PARA PAGAR O DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO 
SEM PRÉVIO EXAME DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 
PARA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.  
INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO 
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO 
CURSO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 309 DO STJ. 
ADUZIDA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA O ADIMPLEMENTO 
DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM HABEAS CORPUS. 
PAGAMENTO PARCIAL DA PENSÃO NÃO AFASTA O DECRETO DE 
PRISÃO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.    
(...) 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não 
pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil 
do devedor de alimentos. Precedentes. 5. Recurso ordinário não provido.32 

 
 
CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PAGAMENTO 
PARCIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REGULARIDADE DA 
ORDEM DE PRISÃO. OMISSÃO QUANTO AO VALOR A SER 
DEPOSITADO E AUSÊNCIA DE DESCONTO DAS QUANTIAS PAGAS. 
INOCORRÊNCIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DESEMPREGO. TEMA A SER 
DISCUTIDO NA AÇÃO DE ALIMENTOS E NÃO NO WRIT. RECURSO 
IMPROVIDO. 1. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a 
regularidade da prisão civil. Precedentes. 2. A afirmação de que a ordem de 
prisão foi omissa em fixar o valor exato a ser pago e que teria deixado de 
descontar as parcelas adimplidas restou afastada pelas informações prestadas 
pelo Juízo. 3. A razoabilidade do valor estipulado a título de pensão e a 
eventual dificuldade enfrentada pelo devedor devem ser discutidas nos autos 
da ação de alimentos e não no âmbito estreito do writ, cujo trâmite não 
comporta dilação probatória. 4. Recurso a que se nega provimento. 
(grifamos)33 

HABEAS CORPUS. PRISÃO POR DÍVIDA ALIMENTAR. 
PAGAMENTO PARCIAL DA PENSÃO. INADIMPLÊNCIA. 1- 
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder na determinação da prisão 

do paciente. 2- A alegação de pagamento parcial de pensão alimentícia 
não autoriza a revogação da prisão, uma vez que persiste a 

inadimplência. 3- Na via do habeas corpus não cabe a discussão do 
binômio necessidade/possibilidade, pois o remédio constitucional não 
comporta dilação probatória, devendo o paciente utilizar-se de meio 

próprio e adequado em busca de sua pretensão. 4- Concessão parcial 

                                                                 

32STJ RHC 95852 SP 2018/0055010-3. Relator: Min. Moura Ribeiro. Data de Julgamento:10/04/2018, 

T3 – TERCEIRA TURMA. Data de Publicação: DJe 19/04/2018. 
33STJ RHC 31.302 RJ 2011/0248773-2. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira. Data de 

Julgamento:18/09/2012, T4 – QUARTA TURMA. Data de Publicação: Dje 25/09/2012. 
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da ordem.34 
 

(...) 4.  Há jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não 
pagamento  integral  das  parcelas  alimentares  devidas  autoriza a prisão  
civil do devedor de alimentos. Precedentes. 4. A verificação da   
incapacidade   financeira   do  alimentante  e  a  revisão  das justificativas  
apresentadas  para  o  inadimplemento  da  obrigação demandam  dilação 
probatória, não se mostrando o writ a via adequada para este mister. 
Precedentes. 5.  A  inexistência de ilegalidade flagrante ou de coação no 
direito de locomoção do paciente não enseja a concessão da ordem de ofício. 
6. Habeas corpus não conhecido.35 

 

 

 Por fim, o executado poderá manter-se inerte ou apresentar impugnação. Nestes 

casos, haverá continuidade da execução, por meio da penhora e avaliação dos bens. É possível 

a concessão de efeito suspensivo da impugnação, na forma do art. 525, §6º do CPC, sendo 

certo que a execução seguirá em relação à parcela incontroversa. No tocante a parcela 

controversa, necessita-se da comprovação do excesso da execução, a teor do art. 525, §4º do 

CPC o que dependerá do julgamento definitivo da impugnação. 

 Por fim, no tocante ao levantamento do bem penhorado, assevera Araken de Assis: 

Na expropriação comum, o dinheiro penhorado (art. 835,I), e a importância 
resultante da penhora sobre dividas de dinheiro a juros, de direito a rendas 
ou de prestações periódicas ou os frutos da coisa penhorada não podem ser 
percebidas pelo exequente senão no momento culminante do rito, ou seja, na 
fase propriamente satisfativa (art. 905, caput), superada a oposição do 
executado por meio de impugnação (cumprimento da sentença) ou embargos 
(execução de título executivo extrajudicial). Consoante a Súmula do STJ, n° 
317, plenamente aplicável no sistema do NCPC, basta a rejeição ttal ou 
parcial da oposição no primeiro grau, pois o recurso próprio (agravo de 
instrumento ou apelação, conforme o caso) não ostenta efeito suspensivo, 
salvo decisão em contrário do relator. 
Mas, na execução de alimentos por via de expropriação, os arts. 528, §8° e 
913, 2ª parte, asseguram ao exequente o levantamento da importância 
mensal da prestação, sem embargo do efeito suspensivo da impugnação ou 
dos embargos.36 (grifou-se) 

 

 Neste passo, caso a penhora incida sobre bem não frutífero, e, portanto, inviabilizando 

o recebimento mensal da prestação alimentar, ao exequente resta aguardar o desfecho do 

procedimento, através da alienação do bem penhorado por uma das modalidades admissíveis 

                                                                 
34TJ-RJ – HC: 00519405820078190000. Relator: Des. José Carlos Paes. Data de Julgamento: 
07/11/2007, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de publicação: 09/04/2008.  
35STJ HC 428973  RJ HABEAS CORPUS 2017/0323945-8 Ministro MOURA RIBEIRO. T3 – 
TERCEIRA TURMA. DJe 20/02/2018. 
36 ASSIS, Araken de. Da Execução de alimentos e prisão do devedor.9ª ed. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2016, p.187.  
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(art. 825, I e II).37Sendo convertido em dinheiro o seu objeto, o credor levantará o valor, 

conforme o art. 905 do CPC, sendo devolvido ao devedor o que restar, nos moldes do art. 907 

do Código de Processo Civil. Por derradeiro, importante salientar que havendo concurso de 

preferencias, o crédito alimentar prefere a todos os outros. 

 Além da prisão e da penhora de bens, o protesto de título judicial e a inscrição no 

cadastro dos inadimplentes também são medidas típicas, por estarem positivadas em nosso 

ordenamento jurídico, sendo requeridos quando restarem infrutíferas todas as investidas sobre 

o patrimônio do devedor. Todavia, essas formas serão melhor analisadas na quando 

abordarmos as medidas de execução indiretas. 

 

3. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO 

 

3.1. Conceito e Conflito Doutrinário 

De início, será preciso destacar a posição de Araken de Assis, que discorda da 

existência da atipicidade da execução considerando apenas o da tipicidade, conforme se 

segue: 

 
Ilegítimo engendrar um mecanismo próprio específico para o caso concreto, 
em benefício de uma das partes e em detrimento da outra. 
(...) 
nada disso impede a incidência da adequação do meio ao fim como método 
de concretizar direitos; porém, no âmbito da tipicidade .38 

 

 Já Daniel Mitidiero, Luis Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, em sua obra, ao 

debater acerca da existência e possibilidade do magistrado utilizar-se da atipicidade na 

execução, mais especificamente com relação à execução de títulos executivos judiciais, 

defendem uma liberdade ampla aos poderes do juiz: 

 
Recorde-se que, embora uma análise superficial do regime de “cumprimento 
de sentença” que impõe obrigação pecuniária, estabelecido pelo código, 
possa gerar a falsa impressão de que também para títulos judiciais o modelo 
adotado foi o da tipicidade das formas executivas, essa conclusão é 
equivocada. Realmente, a leitura dos arts. 523-527 do CPC, pode conduzir 
alguém a concluir que as obrigações pecuniárias fundadas em sentença 
também devem ser efetivadas por meio de técnicas de expropriação (com a 
penhora e alienação de bens). Todavia, exame mais aprofundado e 
sistemático do código mostra que assim não é. O art. 139, IV, do CPC, não 
deixa dúvida de que o juiz pode, sempre, empregar todas as medidas 
indutivas (aí incluídas as coercitivas) ou sub-rogatórias, que sejam 

                                                                 
37  ASSIS, Araken de. Da Execução de alimentos e prisão do devedor.9ª ed. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2016, p.189. 
38 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro: parte geral: institutos fundamentais . São Paulo: 
RT, 2015, v.2, p. 936-937. 
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necessárias para obter o cumprimento de ordens judiciais, “inclusive nas 
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Portanto, não pode haver 
dúvida de que, para a efetivação de decisões judiciais (e, de modo geral, de 
títulos judiciais), pode o juiz empregar, ao lado da modalidade expropriatória 
prevista pelos arts. 523-527, CPC, qualquer outra técnica que seja útil, 
adequada, efetiva e suficiente para a obtenção da satisfação da ordem 
judicial. Pode, assim, impor a obrigação de pagar sob pena de multa, ou de 
outro meio de indução tido como eficiente; pode atribuir a terceiros o 
pagamento, quando for adequado etc. 
Logicamente, essa abertura sistemática do código se justifica em relação aos 
títulos judiciais. É assim para sentenças que impõem outros tipos de 
prestação, como prestações de fazer, não fazer e entregar coisa (arts. 536 a 
538, CPC), e nada justifica que se dê tratamento diverso a prestações 
pecuniárias. De outro lado, a intenção do código em atribuir imperium às 
sentenças que impõem prestação pecuniária já é visível ao se perceber a 
sanção prevista para o não atendimento da determinação de pagar quantia, 
estampada em sentença – a multa de 10% a que alude o art. 523, § 1.º, CPC. 
Em terceiro lugar, essa imposição se justifica, por se tratar de decisão 
judicial, oriunda de processo realizado sob contraditório e com a observância 
do devido processo legal.39 (grifamos) 

 

Todavia, com relação aos títulos executivos extrajudiciais, os autores são mais 

cautelosos e entendem pela impossibilidade de incidência da atipicidade, tendo-se em vista a 

forma de constituição do título executivo extrajudicial, que não possibilita o contraditório por 

parte do executado. De acordo com eles, nestes casos, o magistrado somente poderia optar 

pela forma típica de execução. 

  
Entretanto, se assim deve ser com os títulos judiciais, o mesmo não ocorre 
em se tratando de títulos extrajudiciais. Como já visto, esses são documentos 
particulares, formados, às vezes, unilateralmente. Não há nenhuma prévia 
intervenção estatal em sua formação, nem se deu aos envolvidos a 
oportunidade de serem previamente ouvidos pelo Judiciário. Por isso se 
justifica tratamento mais cauteloso dado a esses títulos. O Código opta, 
então, por atribuir a esses títulos um modelo típico de execução, permitindo 
que ela se faça, apenas, por sub-rogação. Não se aplica aqui o art. 139, IV, do 
CPC, mesmo porque não há “ordem judicial” a ser realizada. Há apenas um 
documento, que, por imposição legal, espelha a existência de uma obrigação 
e que, portanto, deve em princípio gerar a presunção da existência do direito; 
é essa a circunstância que autoriza que se tomem medidas de invasão do 
patrimônio do suposto devedor desde logo, sem prévio contraditório ou 
direito de defesa ao executado. Todavia, isso não deve gerar a conclusão de 
que se devam equiparar as técnicas executivas oferecidas a sentenças e a 
esses documentos.  
Por isso, no sistema brasileiro atual, a execução de títulos judiciais que 
impõem pagamento de soma emprega regime de atipicidade dos meios 
executivos. Já a efetivação de títulos extrajudiciais se dá por um modelo 
típico, com procedimento estritamente regrado pelo Código.40 

 

                                                                 
39 MARINONI, Luis Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 

Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados.  São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017, vol. 3, p. 51  
40 Ibidem, p. 52  
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Fredie Didier Jr, por fim, reúne um pouco da opinião de cada um dos citados 

anteriormente e opina pela existência de uma atipicidade subsidiária. Nela o magistrado 

possuiria poderes limitados ao optar pela atipicidade executória, devendo respeitar alguns 

requisitos que mais tarde serão abordados:  

Quando se fala, porém, em princípio da atipicidade dos meios executivos, é 
preciso investigar qual o parâmetro de controle da escolha realizada pelo 
juiz. A escolha da medida atípica a ser utilizada em cada caso concreto não é 
tarefa fácil. Um conjunto de postulados e princípios rege a atuação do órgão 
julgador, estabelecendo balizas para a eleição da medida executiva correta.  
De modo geral, a escolha deve pautar-se nos postulados da 
proporcionalidade, da razoabilidade (art. 8º, CPC) e da proibição de excesso, 
bem como nos princípios da eficiência e da menor onerosidade da 
execução41 
 

A atipicidade da execução tem como fundamento os artigos 139, IV, 297 e 536, §1º do 

Código de Processo Civil. De início, o art. 139, IV dispõe que cabe ao juiz determinar todas 

as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária.42 

O art. 297 trata da tutela provisória e garante que, na mesma medida da tutela 

definitiva, a tutela provisória também pode ser efetivada atipicamente. Já o art. 536, § 1º, 

CPC, preceitua que "para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras 

medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o 

desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, 

requisitar o auxílio de força policial". 

Fredie Didier Jr afirma que estes dispositivos são cláusulas gerais, definindo-as da 

seguinte forma: 

(...)cláusula geral é uma espécie de texto normativo, cujo antecedente 
(hipótese fática) é composto por termos vagos e o consequente (efeito 

jurídico) é indeterminado. Há, portanto, uma indeterminação 
legislativa em ambos os extremos da estrutura lógica normativa. Há 
várias concepções sobre as cláusulas gerais. Optamos por essa para 

fins didáticos, além de a considerarmos a mais adequada.  
A existência de cláusulas gerais reforça o poder criativo da atividade 

jurisdicional. O órgão julgador é chamado a interferir mais ativamente 
na construção do ordenamento jurídico, a partir da solução de 
problemas concretos que lhe são submetidos. As cláusulas gerais 

servem para a realização da justiça do caso concreto”43. 

                                                                 
41 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.111 
42 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 
Acesso em: 01/07/2018. 
43 Ibidem, p. 102. 
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(...) 
Essas cláusulas gerais (art. 139, IV. art. 297 e art. 536, § 1º, CPC) 

autorizam o uso de meios de execução direta ou indireta. É muito 
importante esse registro, para que não se restrinja a sua aplicação às 

técnicas de coerção indireta. 
 

3.2. Diferenças entre medidas de execução diretas e indiretas – art. 139, IV 

 

3.2.1. Medidas de Execução Diretas 

 Também conhecidas como meios de execução por sub-rogação, podem ocorrer de três 

diversas formas: através dos meios do desapossamento, da transformação e da expropriação. 

O meio do desapossamento importa atividade simples e imediata. Tudo se resume a 

procurar, se a coisa for móvel, encontrar, tomar e entregar a res ao exequente. 44 

 Mais complexo é o meio da transformação, através da qual a esfera patrimonial do 

executado é invadida para executar obrigações fungíveis ou direitos a ela equiparados (arts. 

817).45 

 No tocante ao meio da Expropriação, Araken de Assis assevera: 

A execução das obrigações pecuniárias consiste no corte do patrimônio do 
obrigado correspondente ao valor da dívida. Inicia através de ato de afetação 
de semelhante parcela aos destinos do processo executivo, que é a penhora 
(excepcionalmente, nas dívidas alimentares, o desconto); se, porém, a 
constrição atinge coisa diferente do objeto da prestação (dinheiro), o que 
nunca ocorre na apropriação de frutos e de rendimentos, a expropriação (art. 
824 do CPC/2015) desenvolver-se-á de três maneiras (art. 825, I a III), que 
denotam técnicas de conversão da coisa penhorada em dinheiro: 
adjudicação, alienação e apropriação de frutos e rendimentos46 .   

 

Fredie Didier, por fim, sintetiza:  

A execução direta, ou por sub-rogação, pode viabilizar-se por diferentes 
técnicas: (i) desapossamento, muito comum nas execuções para entrega de 
coisa, por meio da qual se retira da posse do executado o bem a ser entregue 
ao exequente (p. ex., despejo, busca e apreensão, reintegração de posse); (ii) 
transformação, por meio da qual o juiz determina que um terceiro pratique a 
conduta que deveria ser praticada pelo executado, cabendo a este arcar com 
o pagamento do custo respectivo; ou (iii) expropriação, típica das execuções 
para pagamento de quantia, por meio do qual algum bem do patrimônio do 
devedor serve para pagamento do crédito (adjudicação, alienação judicial ou 
apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de 

outros bens, art. 825, CPC).47 

 

                                                                 
44 ASSIS, Araken de. Manual da execução.18ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 
p.193. 
45 Idem 
46 ASSIS, Araken de. Da Execução de alimentos e prisão do devedor.9ª ed. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2016, p.93. 
47 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 103. 
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3.2.2. Medidas de Execução Indiretas 

 As medidas de execução indiretas, podem se dar de duas formas: patrimonial ou 

pessoal.  

 Coerção patrimonial se traduz em medidas que constringem o patrimônio do 

executado e que têm como fim o incentivo ao cumprimento da obrigação por parte do 

devedor, sendo a principal delas a multa coercitiva.   

Eis a lição de Araken de Assis, sobre as inovações do CPC de 2015:  

 

O NCPC seguiu rumos análogos ao direito anterior. Para limitar a análise às 
obrigações de fazer e não fazer, o art. 536, caput, permite ao juiz “determinar 
as medidas necessárias à satisfação do exequente”, quer em relação à 
prestação em natura, quer no tocante ao resultado prático equivalente, e para 
esse efeito poderá impor multa pecuniária, segundo o art. 536, §1º.48 

 

 Neste sentido, analisando mais detidamente o rito da execução de alimentos, importa 

ratificar que o Código de Processo Civil de 2015 introduziu dois mecanismos de pressão, 

visando restringir o crédito do executado, e, desta forma, indiretamente compelindo-o ao 

cumprimento espontâneo: (a) o protesto de título judicial (art. 517); e (b) a inscrição no 

cadastro dos inadimplentes (art. 728, §3º)49 . 

 Coerção pessoal, por sua vez, é aquela que se dá na hipótese de prisão do devedor de 

alimentos, tratada exaustivamente no capítulo anterior. Neste ponto do trabalho cabe analisar 

apenas a razão de ser da prisão civil, que servirá como incentivo ao adimplemento da 

obrigação alimentar. 

 Para Mário Guimarães de Souza, a pena serve de ‘meio indireto’ de execução, porque 

por via dela, agindo como vis compulsiva, o juiz coage o devedor a satisfazer a obrigação, a 

obedecer o julgado.50 

Trata-se de execução indireta pois custódia executiva pretende influir de modo positivo 

no animo do executado, compelindo-o ao cumprimento. Não se trata, absolutamente, de 

sanção penal. A medida é alheia à disciplina repressiva.51 

Assim resume o tema, Fredie Didier:  
  

                                                                 
48 ASSIS, Araken de. Manual da execução.18ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 
p.192. 
49 ASSIS, Araken de. Da Execução de alimentos e prisão do devedor.9ª ed. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2016, p.93. 
50SOUZA, Mário Guimarães. Da Prisão Civil, p. 84. 
51 ASSIS, Araken de. Da Execução de alimentos e prisão do devedor.9ª ed. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2016, p.174. 
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A execução indireta pode ser patrimonial (p. ex., imposição de multa 
coercitiva) ou pessoal (p. ex., imposição de prisão civil do devedor de 
alimentos). O estímulo ao cumprimento da prestação pode dar-se pelo temor 
(p. ex., multa coercitiva, prisão civil do devedor de alimentos, divulgação de 
notícia em jornal revelando o descumprimento) ou pelo incentivo (p. ex., a 
chamada "sanção premial" ou sanção positiva, de que é exemplo a isenção 
do pagamento de custas em caso de cumprimento do mandado monitório - 
art. 701, § 1º, CPC; a redução, pela metade, dos honorários advocatícios 
fixados inicialmente pelo juízo, em caso de pagamento integral do débito 
pecuniário na execução por quantia certa fundada em título extrajudicial - 
art. 827, § 1º, CPC). 52  

  

 

3.3. Requisitos para a Aplicação Dos Meios Atípicos de Execução 

Inicialmente, quando tratamos de medidas atípicas de execução, falamos de meios que 

não estão tipicamente definidos em lei. Assim, considerando a margem de discricionariedade 

do magistrado ao determina- las, serão necessários alguns critérios para a sua fixação.  

Ao lançar mão de qualquer meio atípico de execução, de plano, o magistrado deverá 

observar alguns requisitos autorizadores destas medidas, quais sejam, os postulados da 

proporcionalidade, da razoabilidade, da proibição de excesso e dos princípios da eficiência e 

da menor onerosidade da execução. 

 

3.3.1. Proporcionalidade 

Possuindo fundamento legal no art. 8º do CPC, este postulado possui elevada 

importância, pois, ao observá-lo, o magistrado estará analisando, no caso concreto, se a 

medida a ser tomada é capaz de atingir aquele fim almejado. Examinará ainda se há alguma 

outra mais adequada (e menos onerosa ao executado) a atingi-lo. Finalmente, irá ponderar se 

o benefício conquistado com aquela medida é proporcional à desvantagem gerada ao 

executado com o meio executório utilizado. 

 
Segundo Humberto Ávila: 

 
O postulado da proporcionalidade se manifesta nas "situações em que há 
uma relação de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, 
um meio e um fim, de tal sorte que se possa proceder aos três exames 
fundamentais: o da adequação (o meio promove o fim?), o da necessidade 
(dentre os meios disponíveis e igualmente adequados para promover o fim, 
não há outro meio menos restritivo do(s) direito(s) fundamental(is) 
afetado(s)?) e o da proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens 
trazidas pela promoção do fim correspondem às desvantagens provocadas 

                                                                 
52 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 104. 
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pela adoção do meio?) 53 

 

 Em resumo, havendo um meio típico de execução que seja capaz de atingir o resultado 

(satisfação do crédito) da maneira menos onerosa ao executado e tratando-se de medida que 

observe a proporcionalidade, este deve ser preferido à medida atípica que não possua estas 

características. Todavia, se o contrário ocorrer, será preferida a medida atípica. A aferição se 

dará no caso concreto. 

 Não sendo preenchidos os requisitos intrínsecos a este postulado, o juiz não poderá 

lançar mão do meio atípico de execução. Sob pena de afrontar os princípios da menor 

onerosidade e da dignidade humana, expostos no Capítulo 1. 

 

3.3.2 Razoabilidade 

 Também orientado pelo art. 8º do CPC, o postulado em tela igualmente possui relação 

com o caso concreto. Ele se traduz na adequação da norma que é ampla à situação fática que é 

restrita, visando harmonizar aplicação daquela, tendo-se em vista as especificidades 

apresentadas. 

Nas palavras de Fredie Didier: 
 

O postulado da razoabilidade também deve presidir a escolha da medida 
executiva a ser utilizada. Trata-se de postulado que se revela de três formas: 
a) como dever de equidade, a exigir a harmonização da norma geral com o 
caso individual, impondo a consideração daquilo que normalmente acontece 
em detrimento do que é extraordinário e também impondo a consideração 
das especificidades do caso concreto ante a generalidade da norma; b) como 
dever de congruência, a exigir a harmonização das normas com suas 
condições externas de aplicação (isto é, com a realidade com base em que 
foram editadas); c) como dever de equivalência, a exigir uma relação de 
equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.54 

 

3.3.3. Proibição de Excesso 

De acordo com Humberto Ávila, o postulado da proibição de excesso é a realização de 

uma regra ou princípio constitucional não pode conduzir à restrição a um direito 

fundamental que lhe retire um mínimo de eficácia.55 

Este postulado preocupa-se com um único direito fundamental, aquele que será 

atingido pela medida executória atípica. Se tal atitude restringe este direito fundamental a 

                                                                 
53 AVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos .  16 
ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 205. 
54 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, P.112. 
55 AVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos , cit., 
p. 188. 
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ponto de torna-lo ineficaz, este postulado estará sendo afrontado e tal medida não poderá ser 

usada. 

Entretanto, faz-se necessário destacar que é tolerado certo grau de restrição de direitos. 

É possível exemplificar o fato através das recentes decisões de que juízes que ao lançarem 

mão de meio atípico de execução, suspendem as carteiras de habilitação dos devedores 

contumazes de alimentos, conforme detalharemos adiante. Tais medidas restringem, mas não 

aniquilam o direito fundamental da liberdade de locomoção do executado. 

 

3.3.4. Eficiência 

 Pode-se resumir este postulado como sendo a busca pelo atingimento do grau máximo 

de um determinado fim desejado, empenhando-se o menor esforço possível para tanto. 

Também se baseia, conforme vimos no Capítulo 1 e revisitaremos a seguir, no princípio da 

menor onerosidade. 

Nos dizeres de Didier: 
 

O princípio da eficiência está previsto no art. 37 da Constituição Federal e 
no art. 8º do CPC. Aplicado ao processo jurisdicional, impõe a condução 
eficiente de um determinado processo pelo órgão jurisdicional. Pode-se 
sintetizar a "eficiência", meta a ser alcançada por esse princípio, como o 
resultado de uma atuação que observa dois deveres: a) o de obter o máximo 
de um fim com o mínimo de recursos (efficiency); b) o de, com um meio, 
atingir o fim ao máximo (effectiveness).56 
 

 O juiz utilizará o meio atípico de execução quando ele for o ideal, ou seja, quando com 

o menor grau de utilização de recursos se alcançar a maior eficiência no atingimento do fim 

pretendido. 

 

3.3.5 Menor Onerosidade 

 Trata-se do princípio já abordado no Capítulo 1 e se notabiliza pela escolha da forma 

menos gravosa de execução dentre as várias possíveis e viáveis. 

  
Não obstante a execução se desenvolva no interesse do exequente, é preciso 
observar o princípio da menor onerosidade possível (art. 805). Significa isto 
dizer que se por vários meios puder desenvolver-se a execução, o juiz deverá 
mandar que ela se faça do modo menos gravoso possível para o executado, 
de modo a causar-lhe o menor sacrifício possível. Caso o executado alegue 
que a execução está a desenvolver-se de forma mais gravosa, é ônus seu 
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de 
manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, parágrafo único). 
Assim, por exemplo, se for apreendido um bem do executado e este 
considere haver modo menos gravoso de se desenvolver a execução, deverá 

                                                                 
56 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.112. 



30 
 

 
 

ele indicar, atuando de forma cooperativa, outro bem que, também sendo 
suficiente para garantir a satisfação do crédito exequendo, faça a execução 
desenvolver-se de forma que lhe gere menos sacrifício (art. 847).57 

 

Fredie Didier aborda o princípio: 
 

Esse princípio protege a ética processual, a lealdade, impedindo o 
comportamento abusivo do exequente que, sem qualquer vantagem, possa 
beneficiar-se de meio executivo mais danoso ao executado - e não deixa de 

ser uma concretização do segundo passo da proporcionalidade. 58 

 

 Neste sentido, possuindo mais de uma escolha que empregue o mesmo esforço e seja 

capaz de atingir o mesmo resultado em seu grau máximo, o magistrado deverá optar pela 

medida que menos onere o executado. 

 A observância de todos estes postulados, em conjunto, obrigam o magistrado os 

próximos três critérios a serem utilizados na situação fática: a medida deve ser adequada,  

necessária e deve conciliar interesses contrapostos. 

 

3.3.6. Adequação da medida 

 Ao abordar o primeiro, Didier afirma que o critério da adequação impõe que o juiz 

considere abstratamente uma relação de meio/fim entre a medida executiva e o resultado a 

ser obtido, determinando a providência que se mostre mais propícia a gerar aquele 

resultado.59 

Inicialmente, o que se busca é analisar qual medida é a mais indicada para se chegar ao 

fim desejado. Este critério possui fundamento nos postulados da proporcionalidade e 

eficiência. Desta forma, de nada adianta a cominação de multa coercitiva de baixo valor ao 

indivíduo que possui boa condição financeira, por exemplo. A medida deve ser adequada para 

atingir o seu objetivo. 

 

3.3.7. Necessidade da medida 

 Com relação ao segundo, o juiz não pode preocupar-se apenas em determinar uma 

medida que permita alcançar o resultado almejado; é preciso que essa medida gere o menor 

sacrifício possível para o executado60. Não se pode extrapolar o limite estritamente necessário 

para alcançar a satisfação do crédito. Este critério tem fundamento nos princípios da menor 

                                                                 
57 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3ª ed. – São Paulo: Editora Atlas. 
2017, p.279 
58 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.113. 
59 Idem. 
60 Ibidem, p.114. 
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onerosidade, razoabilidade e proibição do excesso. 

 Neste passo, ao analisarmos este critério, resta evidente o intuito de se evitar 

arbitrariedades no momento de fixação de medidas atípicas de execução. No contexto da 

execução de alimentos, por exemplo, apesar de entendimento jurisprudencial recente 

determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor contumaz da prestação 

alimentícia quando esgotados outros meios de persecução do crédito, o melhor entendimento 

seria o de que tal atitude não poderia ser tomada na hipótese em que o executado é motorista 

profissional (motorista particular, taxi, uber, etc.). Ou mesmo nos casos da suspensão de 

passaporte, quando o executado exercer o ofício de diplomata, por exemplo. 

 Recentemente, o STJ entendeu, em sede do Habeas Corpus nº 443.348 - SP 

(2018/0073134-961), pela manutenção da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que 

permitiu a retenção do passaporte e da carteira de motorista do devedor, tendo em vista o 

esgotamento das pesquisas de bens. Na decisão, O Min, Luis Felipe Salomão considerou que 

a medida não ofende ao direito de locomoção previsto na Constituição, afirmando, por 

derradeiro, a desproporcionalidade da medida.62.  

 Embora o julgado não tenha como foco a execução de alimentos, abre margem para 

uma interpretação mais favorável ao credor da prestação alimentícia. 

 Já com relação à possibilidade de suspensão da CNH do devedor de alimentos, 

colacionamos aqui três julgados acerca do tema. Os dois primeiros adotam o entendimento de 

ser possível a suspensão da habilitação do devedor, fundando-se na frustração dos outros 

meios intentados durante longo tempo. Todavia, a parte final do segundo julgado e a terceira 

ementa, reafirmam a opinião acima emitida, no sentido de evitar a tomada de tal medida 

quando a consequência é tornar impossível a atividade laborativa do devedor. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
Tramitando o feito executivo há mais 13 anos sem que, neste período, tenha 
sido adimplido o encargo alimentar, bem como demonstrada a ineficácia de 
tentativa de satisfação do crédito pelos meios tradicionais, impõe-se ao 
juízo a adoção de medidas que assegurem o cumprimento da obrigação 
alimentar, nos moldes do disposto no art. 139, IV, do CPC. Destarte, a 
suspensão da CNH do devedor de alimentos é medida apta a compelir ao 
adimplemento do débito alimentar, mormente considerando a afirmação de 
que o devedor tem por hábito “desfilar de carro” pela cidade. Tal 

                                                                 
61STJ – HC: 443.348 SP 2018/0073134-9. Relator: Min. Luis Felipe Salomão Data de Publicação: Dje 
12/04/2018.  
62KALONKI, Carla Regina. Incertezas sobre a retenção da CNH e do passaporte de devedores. Revista 
Consultor Jurídico. São Paulo, 09/06/2018. Disponível em: < https://bit.ly/2KDxy3p>. Acesso em: 
23/06/2018. 
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determinação não afronta o direito constitucional de ir e vir (art. 5º, XV, da 
CF), pois nada impede que o agravado se locomova por outros meios. 
Mesmo que assim se entendesse, a justificativa, no caso, seria mais do que 
razoável, pois se trata de garantir a sobrevivência do credor, o que justifica, 
em nosso sistema, até mesmo a prisão do devedor. Descabido, no momento, 
a suspensão do registro profissional do devedor, visto que acabaria por vedar 
seu exercício profissional, em prejuízo do próprio credor. No entanto, não se 
descarta sua adoção futura, caso a suspensão da CNH não surta o efeito 
desejado. Deram provimento em parte. Unânime. 63(grifamos) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO 
AUTOMOTOR. CABIMENTO. 1. No caso, cabível a determinação judicial 
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do executado, nos 
termos do art. 139, IV, do CPC, na medida em que a exequente já tomou 
todas as providências que estavam ao seu alcance no intuito de receber o 
débito alimentar, sem sucesso. 2. Trata-se de providência tendente a 
assegurar efetividade à decisão que condenou o devedor ao pagamento de 
pensão, e que se justifica plenamente, porque a situação enfrentada é de 
natureza singular, já que, não obstante todas as providências adotadas pela 
parte credora, não houve êxito na cobrança dos alimentos devidos. 3. Além 
disso, na seara alimentar é admitida a adoção de medidas até mais drásticas 
que a aqui questionada, do que é exemplo a prisão civil, que, extrapolando as 
segregações de natureza penal, encontra conformidade não só na lei, como 
no pacto de São José da Costa Rica, de que o Brasil é signatário. 4. Não há 
que se cogitar de imposição de pena perpétua, uma vez que a matéria tratada 
possui natureza civil e cessará tão logo adimplida a obrigação do devedor, 
não sendo necessário maior esforço para concluir que direito deve prevalecer 
no cotejo entre o direito à vida e à existência digna e o de dirigir veículo 
automotor. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.64 (grifamos) 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. 
DESCABIMENTO. A suspensão da CNH do devedor extrapola as medidas 
coercitivas processuais, pois não é possível limitar o exercício direito de 
dirigir do executado por estar ele inadimplente com sua obrigação alimentar, 
sendo que tal limitação poderia até, eventualmente, impedi-lo de exercer a 
sua atividade laboral. Recurso desprovido.65(grifamos) 

 

 

 Tais determinações estarão atingindo não só os princípios supracitados, como também 

os abordados no Capítulo 1 do presente estudo. A menor onerosidade é atingida na medida em 

que o meio executório é extremamente gravoso para o executado, sendo certo que o meio 

utilizado não será suficiente para se alcançar o resultado, pelo contrário, impossibilitado de 

exercer sua atividade laboral, o executado inadimplirá por tempo maior a prestação de 

alimentos. 

                                                                 
63 TJRS, AI 70072172513, 8ª Câmara Cível. Relator: Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Dje. 25/05/2017. 
64 TJRS, AI 70072532914, 8ª Câmara Cível. Relator: Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, Dje. 
06/04/2017. 
65 TJRS, AI 70075917971 7ª Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. 
Data do Julgamento 20/06/2018. Dje: 22/06/2018  
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A dignidade humana estará afetada na medida em que a utilização do meio atípico 

levará o executado a ruína, impossibilitando-o de prover a sua própria subsistência. 

A proteção integral será também violada posto que, com a imposição da medida 

atípica citada, o executado não poderá proporcionar a criança ou ao adolescente todas as 

garantias previstas no art. 227 da Constituição, podendo, inclusive, ser privado do convívio 

familiar do seu filho caso venha a ser determinada a sua prisão civil em razão do 

inadimplemento. 

 

3.3.8. Conciliação de interesses opostos 

 Por fim, a medida deve conciliar interesses contrapostos, ou seja, o juiz, na análise do 

caso, deverá ponderar os interesses diversos de forma proporcional. Os fundamentos deste 

critério são os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesta caso, o juiz, 

ao ponderar os interesses, somente aplicará a medida atípica se esta superar as desvantagens 

do seu uso. 

 Nas palavras de Fredie Didier: 

 

Naturalmente, a análise quanto ao atendimento desses critérios deve 
considerar cada caso concreto. De todo modo, entendemos que não são 
possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o 
cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-
lo ao pagamento integral de dívida pecuniária.  
Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o 
pagamento de quantia) - não há, propriamente, uma relação meio/ fim entre 
tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos 
pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência 
direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam 
mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao 
cumprimento da ordem judicial - e as cláusulas gerais executivas não 
autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas 
de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.  
Ainda que adequadas fossem, a retenção de CNH e do passaporte no corte de 
fornecimento de água não parecem ser medidas necessárias (no sentido de 
exigíveis), uma vez que outras medidas podem, em tese, se utilizadas sem 
causar igual gravame ao executado - como, por exemplo, a simples restrição 
do uso de cartões de crédito. A retenção de documentos pessoais é medida 
que termina por restringir a liberdade de ir e vir do executado, mostrando-se, 
a princípio, não-razoável, por ir de encontro ao dever de equivalência, e 
desproporcional, por restringir demais o direito à liberdade em favor do 
direito de crédito pecuniário do exequente.66 

 

 Neste ponto, apesar da respeitável opinião do autor no tocante a relação meio/fim, ao 

                                                                 
66 DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.115. 
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menos no âmbito da execução de alimentos, o melhor entendimento acerca a temática 

apresentada, em verdade, seria no sentido de que o objetivo da execução atípica em tela é 

evitar fraudes, tendo-se em vista ser prática comum (e reprovável) do devedor da prestação 

alimentícia, ocultar o seu patrimônio em nome de terceiros para poder usufruir dele. 

Suspendendo-se a CNH, mediante fundadas suspeitas de fraude, estará sendo atingindo o 

objetivo, que é não só constringir o executado a honrar com a sua dívida, como também a 

evitar-se a prática de fraudes. 

 Todavia, faz-se necessário ressalvar a já citada a hipótese de o devedor depender da 

CNH, do passaporte ou do cartão de crédito para o exercício de sua atividade laborativa. 

Imperioso recordar também a necessidade do magistrado fundamentar a decisão de utilizar a 

medida atípica (art. 93, IX, CF; arts. 11 e 489, II, CPC), bem como de respeitar o contraditório 

do executado. 

 Assim, o juiz deve expor racionalmente os motivos da sua escolha, demonstrando, 

com atenção ao art. 489, § 1º, CPC, de que modo a sua opção atende os critérios da 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.67 

Esta decisão judicial fundamentada que impõe medida executiva atípica pode ser 

tomada sem o requerimento da parte. Pode inclusive ser diversa da requerida pela parte, nos 

termos dos art.s 536 e 537 do CPC. Trata-se de mitigação da regra da congruência objetiva 

(arts. 141e492 do CPC), admitindo-se a atuação de ofício do julgador68 

Há ainda a possibilidade de alterar a medida executiva atípica que se mostrou ineficaz 

ou que já não é mais necessária, o que pode ocorrer de ofício ou a requerimento da parte, 

conforme se extrai da leitura do art. 537, §1º, que, apesar de se referir a multa, pode ser 

interpretado de forma ampliativa.  

 Neste passo, Fredie Didier restringe a atuação do juiz ao determinar medida atípica, 

que depende de requerimento da parte:  

 
Há determinadas medidas executivas típicas que a lei exige que somente 
possam ser determinadas após requerimento da parte. Três exemplos: a) 
prisão civil do devedor de alimentos (art. 538, caput, CPC); b) penhora on 
líne (art. 854, caput, CPC); c) a inclusão do nome do executado em cadastros 
de inadimplentes (art. 782, § 3º, CPC); d) a constituição de capital na 
execução de alimentos indenizativos (art. 533, caput, CPC).  
Se a lei exige a provocação da parte para que uma medida executiva seja 
tomada, não pode o órgão julgador, valendo-se do seu poder geral de 
efetivação, determiná-la ex officío, sob a rubrica da atípicidade. Seria uma 
forma de burlar o texto da lei que, tipicamente, impõe o requerimento do 

                                                                 
67DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.117. 
68Ibidem, p.118. 
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interessado para a efetivação da medida.69 

  
  

3.4. Óbice quanto a utilização dos meios atípicos de execução 

 

3.4.1. Caracterização de Crime 

 Por fim, importa destacar que o meio atípico de execução a ser imposto pelo juiz 

jamais poderá configurar crime. Fredie Didier fundamenta a necessidade de se reiterar o que é 

evidente: 

 
Uma diretriz interpretativa das cláusulas gerais executivas que parece óbvia, 
mas que precisa ser realçada é a seguinte: não se permite a adoção de uma 
medida executiva que seja, ela mesma, um ato ilícito.  
Um exemplo real.   
Um juiz do Distrito Federal determinou, para efetivação da sua decisão que 
determinava a desocupação da uma escola, o uso de técnicas de privação do 
sono dos ocupantes, com uso de "instrumentos sonoros contínuos". Na 
mesma decisão, o juiz proibiu a entrada de alimentos no local, determinou o 
corte de fornecimento de água, energia e gás e proibiu o acesso à escola de 
parentes e conhecidos dos ocupantes, tudo até que a ordem fosse cumprida.70 

 

 Transportando o exemplo para a temática da execução de alimentos, não seria possível 

o magistrado determinar meios atípicos de execução cruéis que se traduzem em tortura, como 

modo de compelir o executado a satisfazer o crédito alimentar, posto que tal conduta está 

prevista como crime hediondo na legislação penal especial (Lei 9.455/1997 – Lei de Tortura e 

Lei 8.072/1990 – Lei de Crimes Hediondos), sendo inafiançável e insuscetível de graça e 

anistia, nos termos do art. 5º, XLIII da Constituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
69Ibidem, p.122. 
70DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Samo; e DE OLIVEIRA, 
Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5. 7ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.131. 
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CONCLUSÃO  

 Com o presente estudo demonstrou-se ser possível analisar, sob diversos ramos do 

direito a execução do crédito alimentar, bem como compreender melhor as peculiaridades da 

execução típica, suas modalidades seu procedimento e a sua importância no âmbito da 

execução da dívida decorrente da prestação de alimentos. A importância de observar-se os 

princípios norteadores da execução do crédito alimentar também é fator a ser exaltado, seja na 

execução típica ou na atípica. 

No tocante as formas de execução atípica, pôde-se ver ainda, que a definição mais 

acertada é a ensinada por Fredie Didier Jr, no sentido de o juiz não poder atuar livremente ao 

determinar as medidas atípicas, devendo sua atuação ser controlada, respeitando os limites 

impostos. É possível, através da análise feita, extrair os pontos positivos da posição do autor, 

que acerta ao não se posicionar de forma extremada, buscando um equilíbrio entre as 

inovações trazidas pelo novo ordenamento civil e os mecanismos de limitação dos poderes da 

atividade do magistrado já existentes, adequando-os a nova realidade apresentada. 

Ao observar os postulados da proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, 

eficiência e menor onerosidade, ao preencher os requisitos da adequação e necessidade da 

medida, bem como da conciliação de interesses opostos e não sendo a medida ato ilícito, o 

juiz se resguarda de todas as formas possíveis do perigo de cometer qualquer injustiça, ou 

mesmo de causar prejuízos desnecessários ao executado. 

Todavia, as medidas atípicas de execução podem ser um trunfo nas mãos do 

magistrado no momento de perseguir o crédito alimentar, pois, de forma muito mais célere, 

possibilitam o atingimento o fim almejado, qual seja, a satisfação da dívida, de forma que 

satisfaça os interesses de todos os envolvidos nessa relação. 

A respeito dos meios atípicos que ultimamente vem ganhando força e figurando 

reiteradamente em decisões inovadores, vimos que se demonstraram possíveis medidas como 

a suspensão da CNH, passaporte e cartão de crédito do executado, desde que estas medidas 

respeitem os postulados e requisitos orientadores dos meios atípicos de execução, bem como 

traduzirem-se na forma mas eficaz e menos prejudicial a todas as partes envolvidas na tutela 

executória. 

Também foi importante observar a relevância do direito que está sendo restringido, 

assim, como citado durante este trabalho, não seria possível suspender a carteira de 

habilitação do indivíduo que depende desta atividade para sobreviver, sob pena de ofender aos 

princípios norteadores, aos postulados e aos requisitos, com uma única atitude. 

Desta forma, em suma, pode-se concluir que os meios atípicos de execução são 
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ferramentas disponíveis ao magistrado e que devem ser utilizados com cautela, a 

requerimento da parte, respeitando seus princípios, postulados, requisitos e limites a fim de 

promover o processo civil justo, igualitário e eficiente no que tange a execução do crédito 

alimentar, sem causar desfavor a qualquer dos lados da relação jurídica. 
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