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RESUMO 

 

O objetivo central desta monografia é analisar as execuções alimentícias e suas modificações 

que ocorreram por razão da pandemia do Covid-19. Inicialmente, será apresentado o 

entendimento sobre o direito a alimentos, de forma a se observar suas principais 

características e justificar a necessidade desse direito. Perante o exposto, será dissertado tanto 

o procedimento de execução de alimentos, como também seus meios específicos, previstos no 

Código de Processo Civil, para a busca de sua efetividade quando observadas situações de 

inadimplemento da obrigação alimentar. Por fim, diante da pandemia do COVID-19, e 

também diante das suas medidas de prevenção, como o isolamento, serão analisados os 

movimentos legislativo e jurisprudencial acerca dos meios executórios. O presente trabalho 

foi desenvolvido por meio dos métodos qualitativo e dedutivo. A metodologia de pesquisa 

consistiu em revisão bibliográfica, com destaque para autores de Direito de Família, como 

Maria Berenice Dias, Araken de Assis e Flávio Tartuce; revisão normativa, como no caso da 

Resolução 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Lei nº 14.010/2020; e análise de 

dados sobre o assunto como os dispostos no Relatório Justiça em Números 2020: ano base 

2019.  

 

Palavras-chave: Direito a Alimentos. Execução de Alimentos. Meios Executórios. Pandemia 

da Covid-19.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Os alimentos são essenciais para a sobrevivência de qualquer ser humano, diante desta 

constatação a necessidade pelos mesmos os torna demandas judiciais consideradas relevantes 

e urgentes, configurando-se assim como um direito e uma obrigação. Dessa maneira, o 

objetivo principal desta monografia será apresentar e analisar os alimentos diante do seu 

inadimplemento, com destaque aos seus meios executórios e as alterações causadas pela 

pandemia do coronavírus.  

O presente trabalho foi desenvolvido por meio dos métodos qualitativo e dedutivo. A 

metodologia de pesquisa consistiu em revisão bibliográfica, com destaque para autores de 

Direito de Família, como Maria Berenice Dias, Araken de Assis e Flávio Tartuce; revisão 

normativa, como no caso da Resolução 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Lei 

nº 14.010/2020; e análise de dados sobre o assunto como os dispostos no Relatório Justiça em 

Números 2020: ano base 2019.  

 A princípio será apresentado o que se compreende por direito a alimentos no âmbito 

da legislação brasileira, buscando-se conceituar, demonstrar suas principais características, e 

compreender sua natureza jurídica.  

Após este momento, se apontará os entendimentos acerca da execução de alimentos, 

de forma a se percorrer todas as etapas judiciais que envolvam este procedimento. E, assim, 

em momento conseguinte, serão ponderados os meios executórios, de acordo com o Código 

de Processo Civil, com intuito a se conhecer as medidas que devem ser tomadas em situações 

de inadimplemento da obrigação alimentar.  

Por fim, serão apresentadas e analisadas as mudanças trazidas aos meios executórios 

do desconto em folha, da coerção civil, da expropriação e do desapossamento, em função da 

declaração que a doença da Covid-19 se caracteriza como uma pandemia e de suas medidas 

de prevenção, como o isolamento e a quarentena.  

 Isto posto, diante do principal objetivo deste trabalho que será analisar as execuções de 

alimentos e suas alterações sofridas em um cenário pandêmico, serão apresentadas os 

movimentos legislativos adotados em virtude do Coronavírus, e suas consequências 

jurisprudenciais conforme decisões dos Tribunais brasileiros.    
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2. ALIMENTOS: CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E NATUREZA JURÍDICA 

2.1. CONCEITO DE ALIMENTOS 

 

 A princípio, quando a palavra alimento é utilizada pensa-se diretamente naquilo que 

serve para alimentar os seres vivos, aspira-se por ser aquilo que se pode comer e, assim, saciar 

a fome. Contudo, quando se expressa o termo alimento no âmbito jurídico, o seu sentido 

ultrapassa este entendimento, o que o torna um direito fundamental.  

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, regimento normativo 

superior da justiça brasileira, demonstra a relevância do Direito a Alimentos ao inclui-lo no 

rol dos Direitos Sociais dispostos em seu art. 6º. Esta disposição faz-se importante, pois 

afirma que os alimentos ultrapassaram a concepção nutritiva, para serem vistos por uma 

concepção de direito.  

 Neste sentido, acrescenta Flávio Tartuce: 

 

Diante dessa proteção máxima da pessoa humana, percursora da 

personalização do Direito Civil, e em uma perspectiva civil-constitucional, 

entendemos que o art. 6º da CF/1988 serve como uma luva para preencher o 
conceito atual dos alimentos. Esse dispositivo do Texto Maior traz como 

conteúdo os direitos sociais que devem ser oferecidos pelo Estado, a saber: a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a 

assistência aos desamparados.1 
 

 Embora esclarecido que o alimento é um direito, é imprescritível que se compreenda 

que este não é apenas o alimento por si próprio, e sim deve ser entendido como a junção das 

necessidades que uma pessoa detém para que possa sobreviver de forma digna, compreendida 

como legado pelo Código Civil de 2002 e disposta em seu art. 1.920. Conforme Cristiano 

Chaves de Farias2, “é possível entender-se por alimentos o conjunto de meios materiais 

necessários para a existência das pessoas, sob o ponto de vista físico, psíquico e intelectual.”.  

 Por fim, de forma ainda a contribuir para a definição de alimentos e confirmando os 

entendimentos já demonstrados sob a luz da legislação brasileira, o art. 1.694 do Código Civil 

de 2002 dispõe que estes alimentos devem ser pedidos, e consequentemente prestados, de 

                                                
1 TARTUCE, Flávio. Direito Civil – v. 5 Direito de Família. 12º ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. p. 318.  
2 FARIAS, Cristiano Chaves; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. 2º ed. 

rev, atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1876. 
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forma que venha a auxiliar aqueles que os requerem a ter uma vida de forma compatível com 

sua condição social, de forma a abranger tudo aquilo que se entende por alimentos. 

 Dessa forma, de acordo com os ensinamentos de Rolf Madaleno, os alimentos diante 

de toda sua abrangência podem ser compreendidos como: 

 

Os alimentos são destinados a satisfazer as indigências materiais de sustento, 
vestuário, habitação e assistência na enfermidade, e também para responder 

às requisições de índole moral e cultural, devendo as prestações atender à 

condição social e ao estilo de vida do alimentando, assim como a capacidade 

econômica do alimentante e, portanto, amparar uma ajuda familiar integral.3 

 

2.2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS 

2.2.1. Direito Personalíssimo 

 

 O aspecto mais importante quando se trata das características dos alimentos é seu 

entendimento como um direito personalíssimo, isso significa que, os alimentos devem ser 

prestados pelo alimentando ao alimentado, obedecendo ao “intuitu personae”, que significa 

em consideração à pessoa.  

 Assim, entende-se que o direito a alimentos é um direito subjetivo, isto significa que 

abrange a esfera pessoal daquele que pede pelos alimentos, o que o impede de ser cedido por 

qualquer negócio jurídico. Entretanto, entende-se como exceção a essa regra as hipóteses de 

cessão de crédito alimentar em atraso, o que diferenciaria cessão do direito aos alimentos 

propriamente ditos.   

 De forma a complementar o entendimento, Cristiano Chaves de Farias cita Fabiana 

Marion Spengler: 

 

Corroborando isso, Fabiana Marion Spengler explica que “o direito ao 

recebimento de alimentos é personalíssimo no sentido que não pode ser 

repassado a outrem, seja através de negócio, seja de outro acontecimento 

jurídico. É assim considerado por tratar-se de uma das formas de garantir 

direito à vida, assegurado constitucionalmente, e que não pode faltar ao 

cidadão o necessário à manutenção de sua existência, tanto concernente à 

alimentação, quanto em relação à saúde, educação e lazer”.4 

                                                
3 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8º ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1144. 
4 FARIAS, Cristiano Chaves; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. 2º ed. 

rev, atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1877.  
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2.2.2. (In) Transmissibilidade 

  

Em disposição amplamente discutida em sede doutrinária, o Código Civil de 2002 

afirma em seu artigo 1.700 que: “a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros 

do devedor”. Contudo, diante das discussões levantadas em torno dessa característica, o 

Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação ao artigo de modo que se compreenda que 

essa transmissão ocorreria apenas em casos de dívidas vencidas:  

 

Observado que os alimentos pagos pelo de cujus à recorrida, ex-companheira, 

decorrem de acordo celebrado no momento do encerramento da união 

estável, a referida obrigação, de natureza personalíssima, extingue-se com o 

óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais 

débitos não quitados pelo devedor quando em vida. Fica ressalvada a 

irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada.5  

  

 Acerca do que tange a transmissibilidade, ainda deve se perceber Cristiano Chaves de 

Farias6 lecionado sobre os limites necessários para essa transmissão da obrigação alimentar, 

como, a princípio, a falta de necessidade do direito a alimentos ter sido reconhecido 

previamente em esfera judicial, e também que o espólio só responderá pela dívida transmitida 

nos limites da herança, visto que esta é uma obrigação oriunda do morto e não de seus 

herdeiros.  

2.2.3. Irrenunciabilidade 

  

 Uma nova característica dos alimentos que se encontra disposta no artigo 1.707 do 

Código Civil de 2002 é a irrenunciabilidade, de maneira que: “Pode o credor não exercer, 

porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de 

cessão, compensação ou penhora.”, isto significa que, o direito a alimentos é considerado 

inerente à pessoa humana, que pode optar por não o tornar efetivo, mas é vedado a sua 

renúncia.  

 Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que esta irrenunciabilidade é 

aplicável principalmente em face dos incapazes, o que torna admissível a renúncia para os 

casos de casamento, união estável, ou união afetiva, conforme o Enunciado 263 das Jornadas 

                                                
5 STJ, Ac. 2º Seção, REsp. 1.354.693/SP. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26/11/14, DJe 20.2.15. 
6 FARIAS, Cristiano Chaves; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. 2º ed. 

rev, atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1879-1880. 
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de Direito Civil que dispõe: “O art. 1.707 do Código Civil não impede que seja reconhecida 

válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio ou da dissolução da união 

estável. A irrenunciabilidade do direito a alimentos somente é admitida enquanto subsista 

vínculo do Direito de Família.”. 

 Dessa maneira, Rolf Madaleno complementa: 

 

A razão da sua irrenunciabilidade estaria no interesse social de o direito aos 

alimentos, como norma de ordem pública, representar direito personalíssimo 

e indisponível, identificado com a subsistência da pessoa, e com o supremo 
direito à vida. Sendo o direito a alimentos preceito de interesse de ordem 

pública, sua renúncia está fora do âmbito da autonomia privada, e muito 

especialmente quando a renúncia prejudica terceiro credor, como, por 

exemplo, uma mãe guardiã que no ímpeto do desgaste psicológico de uma 

demanda de divórcio litigioso ou de uma ação de alimentos renuncie ao 

crédito alimentício da prole por ela representada.7 

2.2.4. Impenhorabilidade 

 

 A impenhorabilidade do direito a alimentos é a característica da qual se extrai que os 

alimentos não podem ser penhorados, hipotecados ou vendidos. Entende-se que é uma 

característica decorrente do caráter personalíssimo, que preserva a integridade do alimentando 

e garante o direito a vida digna, uma vez que busca preservar sua forma de sustento. 

 Caio Mário da Silva Pereira neste ponto leciona: 

 

Destinando-se a prestação alimentar a prover a mantença do alimentário, não 

responde pelas dívidas deste. A pensão alimentícia configura-se, assim, de 

pleno direito, isenta de penhora, o que foi previsto expressamente nos 

comentários ao art. 1.707.8 

 

 Da mesma forma, os ensinamentos de Maria Berenice Dias também elucidam acerca 

da impenhorabilidade: 

  

Embora o Código de Processo Civil não tenha inserido os alimentos no rol 
das impenhorabilidades (CPC, art. 833), alimentos são impenhoráveis. Têm a 

mesma finalidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, 

proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, expressamente 

excluídos da constrição judicial (CPC, art. 833, IV). De qualquer modo, é 

possível reconhecer que os alimentos estão contidos na expressão pensões.9 

                                                
7 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8º ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1182. 
8 PEREIRA, Caio Mário da Silva; PEREIRA, Tânia da Silva. Instituições de Direito Civil – Vol V. 25º ed. rev., 

atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 623. 
9 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020. p. 40. 
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2.2.5. Incompensabilidade 

  

 Acerca da incompensabilidade, compreende-se que no direito a alimentos, a quantia é 

destinada para a aquisição de bens de consumo e para a sobrevivência do credor, neste 

sentido, não poderá o devedor requerer que os valores sejam devolvidos, ou ainda que sejam 

de alguma forma compensados.  

 Este entendimento só pode ser superado quando comprovado enriquecimento sem 

causa do alimentando, pois conforme a Jurisprudência em Tese do Superior Tribunal de 

Justiça: “Os valores pagos a título de alimentos são insuscetíveis de compensação, salvo 

quando configurado o enriquecimento sem causa do alimentado”. 

 Rolf Madaleno, em âmbito doutrinar, completa: 

 

O devedor deve pagar integralmente os alimentos fixados por provimento 

judicial provisório ou regular, e não pode deixar de cumprir seu dever com a 

desculpa de compensá-lo com outros créditos, ou por conta de dívidas do 

alimentando que foram pagas pelo devedor. [...] O alimentante não pode 

compensar liberalidades que fez para os filhos, ou para a ex-mulher, com a 

aquisição de vestuário, brinquedos, ou mesmo de alimentos, especialmente 

quando tem o dever de aportar mensalmente um valor certo de pensão 

alimentícia, sendo mais difícil de promover a abusiva compensação se a 

pensão for descontada em folha de pagamento.10 

2.2.6. Proporcionalidade 

  

 Por fim, a última característica a ser apresentada no presente trabalho acerca dos 

alimentos encontra-se no artigo 1.694 do Código Civil que em seu §1º dispõe acerca da 

proporcionalidade do direito a alimentos: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”, ou seja, tanto ao credor como 

ao devedor de alimentos, deve ser assegurada a possibilidade de se viver de modo compatível 

com a condição social, é o que se entende por binômio da necessidade-possibilidade do direito 

a alimentos. 

Neste sentido, Maria Berenice Dias utiliza-se da visão constitucional de Gilmar 

Mendes para acrescentar: 

 

Segundo Gilmar Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica 

que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, 

                                                
10 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8º ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1179.  
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moderação, justa medida, proibição do excesso, direito justo e valores afins; 

precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível 

constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue regra de 

interpretação para todo o ordenamento jurídico.11 

  

 Importante ressaltar neste ponto que, caso os alimentos sejam fixados de forma que 

não se respeite a proporcionalidade haverá a possibilidade de revisão. Isso significa que, para 

os alimentos não será relevante se a fixação dos alimentos foi feita por acordo ou por sentença 

transitada em julgado, uma vez provado o desequilíbrio, deverá haver correção revisional.  

2.3. A NATUREZA JURÍDICA DOS ALIMENTOS 

 

 Ao que tange a natureza jurídica dos alimentos, nota-se que há uma grande discussão 

que leva a falta de um consenso por parte dos doutrinadores.  

Em uma das perspectivas doutrinárias, se entende que os alimentos possuem finalidade 

extrapatrimonial pessoal, uma vez que servem diretamente para suprir as necessidades básicas 

de quem os necessita. Enquanto em uma segunda perspectiva doutrinária, se compreende que 

os alimentos possuem finalidade apenas patrimonial, pois se trataria de uma prestação 

periódica paga em pecúnia.  

Ademais, deve se observar ainda uma corrente que defende o entendimento que 

decorre em face dos alimentos possuírem conteúdo patrimonial e finalidade pessoal, onde sua 

natureza jurídica seria mista, eclética, conforme o posicionamento de Orlando Gomes e Maria 

Berenice Dias. 

Assim, Marilene Santos Castro em uma passagem de Maria Berenice Dias acrescenta: 

 

Vislumbram um direito, com caráter especial, com conteúdo patrimonial e 

finalidade pessoal, conexa a um interesse superior familiar, apresentando-se 

como uma relação patrimonial de crédito-débito, uma vez que consiste no 

pagamento periódico de soma de dinheiro ou no fornecimento de víveres, 
remédios ou roupas, feito pelo alimentante ao alimentado, havendo, portanto, 

um credor, que pode exigir de determinado devedor uma prestação 

econômica.12 

                                                
11 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020. p. 58-59. 
12 CASTRO, Marilene Santos. O Instituto dos Alimentos no Ordenamento Jurídico Pátrio e o Cabimento da 

Prestação Alimentar aos Filhos que Atingiram a Maioridade Civil. Disponível em: 

<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-de-familia/o-instituto-dos-alimentos-no-ordenamento-juridico-

patrio-e-o-cabimento-da-prestacao-alimentar-aos-filhos-que-atingiram-a-maioridade-

civil/#:~:text=Conforme%20preceitua%20o%20artigo%201.695,do%20necess%C3%A1rio%20ao%20seu%20s

ustento%E2%80%9D>. Acesso em: 10 fev 2021.  
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2.4. A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E O DEVER DE SUSTENTO 

 

Para finalizar a introdução ao direito a alimentos, vê-se necessário para o 

desenvolvimento a distinção entre a obrigação alimentar e o dever de sustento.  

Entende-se que a obrigação de prestar alimentos advém do dever de mútua assistência 

que existe tanto nas relações conjugais, como na solidariedade familiar; enquanto o dever de 

sustento seria aquele recíproco estabelecido entre cônjuges, companheiros e parentes.   

Rolf Madaleno elucida exemplificando uma relação de parentalidade: 

 

Pode ser afirmado, portanto, ser incondicional o dever alimentar dos pais em 

relação aos filhos, enquanto menores ou incapazes, sofrendo os alimentos 

limites e restrições no âmbito do vínculo conjugal e do parentesco existente 

fora do poder familiar, quando os credores filhos são civilmente capazes, mas 

ainda não dispõem de recursos para alforriarem sua independência financeira. 

Entretanto, ao contrário do dever alimentar, a obrigação alimentar não está 

vinculada ao poder familiar, mas unicamente à relação de parentesco, como 

estabelece o artigo 1.696 do Código Civil, ao ordenar ser o direito à prestação 

de alimentos recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 

ascendentes.13 

 

 Compreende-se também que, o dever de prestar alimentos em razão do poder familiar 

faz-se por presunção absoluta da necessidade, o que dispensaria a necessidade de provas; ao 

mesmo tempo em que o dever de sustento desfruta de uma presunção relativa, devendo o 

credor comprovar a necessidade em face da possibilidade do réu.  

 Dessa forma, Maria Berenice Dias acredita:  

 

Essa distinção sempre serviu para balizar o valor de o encargo alimentar. Os 

alimentos devidos pelos pais aos filhos são estabelecidos com atenção maior 

às possibilidades dos pais. Ou seja, quanto mais eles ganham, maior o valor 

dos alimentos que devem alcançar os filhos. Já o dever alimentar decorrente 

da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência tem por base a 

necessidade do credor e independe da capacidade econômica do devedor.14  
  

                                                
13 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8º ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1226.   
14 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020. p. 25. 
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3. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 Diante da importância dos alimentos para o Direito, entende-se que o seu 

reconhecimento judicial se torna indispensável, isto ocorre, pois os alimentos são a garantia 

de subsistência e conservação da vida daqueles que necessitam. Dessa forma, Maria Berenice 

Dias a luz dos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart acrescenta 

que em qualquer modalidade de alimentos: “Todas exigem resposta definitiva e tempestiva da 

jurisdição.”.15 

 Em consequência dos alimentos serem um direito urgente, percebe-se que é necessário 

um procedimento para as situações de débito alimentar. Dessa maneira, depois de concluída a 

fase cognitiva do processo e diante do não adimplemento da obrigação imposta ao 

alimentante, surge a fase executória do processo.  

 Dessa forma, Fredie Didier Jr define o processo de execução de alimentos da seguinte 

forma: 

 

A execução de alimentos é modalidade de execução por quantia certa contra 

devedor solvente. Recebe tratamento especial (CPC, arts. 528 – 533 e 911 – 

913) em razão da especial natureza e relevância da prestação a ser efetivada 

(alimentar).16  

 

 Maria Berenice Dias também acrescenta acerca das execuções alimentícias: 

 
Os alimentos configuram expressão genuína do princípio da dignidade da 
pessoa humana e afiançam a própria sobrevivência do indivíduo. Assim, fácil 

é perceber a necessidade de um procedimento célere, eficiente, operativo e 

confiável de cobrança de débito alimentar. Nada pode ser mais frustrante para 

o credor da prestação alimentícia do que, posteriormente à longa e 

excruciante fase cognitiva do processo, não conseguir obter o pagamento dos 

alimentos na etapa executória. A fome, a saúde, a educação não podem 

esperar o bel-prazer do devedor. Quem necessita tem pressa.17 

  

                                                
15 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020. p. 149.  
16 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 
p. 718.  
17 DIAS, Maria Berenice. op. cit., p. 303-304. 
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3.1. PROCEDIMENTO 

3.1.1. Competência 

 

 Uma vez que se entenda que o procedimento executivo é o conjunto de atos praticados 

no sentido de alcançar a tutela jurisdicional executiva, isto é, a 

efetivação/realização/satisfação da prestação devida18, ao se tratar do procedimento da 

execução de alimentos, inicialmente faz-se necessário analisar a questão da competência, de 

forma que se entende que o foro competente para que se exija o cumprimento de uma 

sentença alimentícia deverá ser o mesmo do juízo que julgou a ação que reconheceu os 

alimentos.  

 O cumprimento da sentença é considerado funcional, e dessa forma, o alimentado 

pode escolher por executar no domicílio do devedor, ou ainda, no local onde se encontram os 

bens sujeitos à expropriação, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 516 do 

Código de Processo Civil. Em decorrência deste entendimento normativo, entende-se que a 

competência nas execuções de alimentos é relativa, pois cabe a figura do credor a escolha no 

que tange ao lugar da ação.  

 Quanto às execuções estabelecidas por títulos extrajudiciais, visto o entendimento de 

foro privilegiado pelo alimentando, os cumprimentos de sentença também podem ser 

buscados no domicílio do executado ou no local em que se encontram os bens alvos de 

expropriação, aplicando-se novamente o parágrafo único do art. 516 do Código de Processo 

Civil.  

3.1.2. Legitimidade 

 

 Acerca da legitimidade, observa-se que esta se configura de duas diferentes maneiras 

no processo de execução. A primeira é a legitimidade ativa, que conforme o entendimento do 

Código de Processo Civil consiste em: 

 

O art. 778 do CPC cuida da legitimação ativa para a propositura da demanda 

executiva. De acordo com o art. 778, caput, pode promover execução o 

credor a quem a lei confere título executivo. Como se observa com alguma 

                                                
18 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 

p. 143.  
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facilidade, o dispositivo prevê hipótese de legitimação ordinária para o 

processo executivo.19 

 

 Dessa forma, compreende-se que a legitimidade ativa consiste no direito legal de ação 

que pertence a um cidadão para se pleitear em juízo, em face de obter o direito de receber 

alimentos perante outra pessoa, esta última que tem o dever de presta-los.   

Caso o titular desse direito tenha menos de 16 anos, ele poderá pleitear através de um 

representante legal; caso o titular desse direito tenha entre 16 e 18 anos, ele poderá pleitear 

desde que assistido, conforme as disposições sobre capacidade, presentes nos arts. 70 e 71 do 

Código de Processo Civil. 

Neste ponto, Rolf Madaleno traz uma elucidação: 

 

Porque incapazes para a prática pessoal dos seus direitos, a representação ou 
a assistência processual dos menores absoluta ou relativamente incapazes é a 

solução jurídica para ampliar o âmbito de atuação de quem ainda não 

alcançou em razão de sua menoridade a sua representação na sociedade e o 

exercício autônomo dos atos de sua vida civil.20 

 

Deve se atentar ainda para a possibilidade de se nomear um curador especial ao 

incapaz que tenha interesses conflitantes com seu representante, conforme disposição do art. 

72 – I do Código Processual, e também se atentar para a atuação do Ministério Público, 

considerada como uma parte fundamental no procedimento, visto promover e acompanhar 

todas as demandas em que houver interesse de incapazes, art. 178 e 698 do mesmo diploma 

legal.  

A segunda forma de legitimidade é a passiva, compreendida conforme o CPC como: 

 

O art. 779 do CPC trata da legitimação passiva no procedimento executivo. 

Dispõe que a execução pode ser proposta em face do: I - o devedor, 

reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os 

sucessores do devedor; III - o novo devedor, que assumiu, com o 

consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o 

fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do 

bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável 

tributário, assim definido em lei.21 

 

                                                
19 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 

p. 319.  
20 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8º ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1209.  
21 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. op. cit., p. 322.  
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 Dessa forma, ao que se refere à legitimidade passiva, entende-se que esta deve ser 

atribuída à pessoa a qual foi imposta a obrigação alimentar durante a fase de conhecimento do 

processo, correspondendo a um caráter personalíssimo da obrigação alimentar.  

Importa destacar que uma vez imposta obrigação a uma determinada pessoa, não 

haverá como executar esta dívida perante terceiros desconhecidos na fase cognitiva, pois as 

hipóteses de substituição da parte devem ser tratadas logo no processo de conhecimento, para 

que assim se procedida uma substituição, a execução siga contra o inadimplente, conforme os 

arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil. 

3.1.3. Pedido 

 

 O pedido da execução pode ser considerado a parte mais importante do procedimento, 

uma vez que este deverá se atentar aos valores alimentícios não pagos pelo alimentante. Neste 

sentido, o art. 798 – II – C do Código de Processo Civil dispõe que no momento da 

propositura da execução deverá o exequente indicar os bens suscetíveis de penhora, além da 

quantia devida. Dessa forma, independentemente do título ser judicial ou extrajudicial, o 

credor terá a possibilidade de cobrar o valor do débito por mais de uma modalidade 

executória.  

 Neste sentido, sobre a propositura do pedido de execução, Maria Berenice Dias indica: 

 

Na petição inicial que desencadeia a busca do cumprimento de decisão 

judicial, o credor pede a intimação do devedor para, em três dias, pagar as 

três últimas parcelas dos alimentos, sob pena de prisão (CPC, art. 528). 

Indispensável que já indique os bens do devedor sujeitos à penhora. Isto 

porque, em caso de não pagamentos, o procedimento se transforma para o 
rito da expropriação de bens (CPC, art. 530), mediante penhora (CPC, art. 

831).  

O mesmo se dá quando o encargo foi assumido em título executivo 

extrajudicial (CPC, art. 911). Ainda que eleita a via da coação pessoal, por se 

tratar de dívida recente – até três parcelas – o eventual inadimplemento enseja 

que a cobrança prossiga como execução por quantia certa (CPC, art. 913). 

Tratando-se de crédito decorrente de sentença, depois do trânsito em julgado, 

a busca do cumprimento é feita nos mesmos autos (CPC, art. 531, §2º). 

Quando o encargo alimentar é imposto por decisão sujeita a recurso, a 

cobrança ocorre nos autos apartados (CPC, art. 531, §1º).22 

  

                                                
22 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020. p. 335-336. 
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3.1.4. Despacho 

 

 O despacho inicial é a etapa procedimental que surge no momento em que o juiz julga 

procedente o pedido de cumprimento da sentença existente na petição inicial, tratada no 

subcapítulo anterior, de forma que se direciona para a execução por quantia certa, disposta no 

art. 523 do Código de Processo Civil, e que se fixem os honorários advocatícios em 10%, 

conforme o art. 827 do mesmo diploma legal.  

 Caso a execução se inicie pelo rito da coação pessoal, a prisão civil do devedor de 

alimentos, o executado é citado ou intimado para que em três dias pague as parcelas 

executadas, e também as que vencerão até a data do pagamento, conforme o art. 528 - §7º e o 

art. 911 do Código de Processo Civil. Neste ponto, na hipótese de pagamento, além de não 

ocorrer a prisão, haverá também a redução dos honorários a sua metade, conforme o art. 827 - 

§1º do Código de Processo Civil; contudo, na hipótese de não pagamento, se seguirá o 

procedimento. 

  Caso a execução se inicie pelo rito expropriatório, a penhora de bens do devedor de 

alimentos, o executado é intimado para que em 15 dias pague o débito acrescido das custas 

processuais, conforme o art. 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese de pagamento 

voluntário, o devedor livra-se da multa de 10% e dos honorários advocatícios em igual 

percentual; porém, caso não ocorra o pagamento, independentemente de nova intimação ou do 

inicio da realização da penhora, começa a correr o prazo de 15 dias para o devedor apresentar 

impugnação.  

 Torna-se importante ressaltar que em ambos os casos, no meio da coação civil ou no 

meio da expropriação, para se livrar da multa de 10% referentes aos honorários advocatícios, 

o devedor deve depositar em juízo a totalidade do valor executado, em conformidade com o 

art. 520 - §3º do Código de Processo Civil, de forma que pode ainda questionar os valores 

incontroversos.   

3.1.5. Citação e Intimação 

 

 Em sequência ao procedimento, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 246 – I 

a preferência pela citação ao devedor pelo correio, sendo necessário o aviso de recebimento 

no momento em que for citado.  
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Neste sentido, Maria Berenice Dias cita o entendimento de Luiz Fernando Valladão 

com o intuito de fazer um comparativo e demonstrar o avanço na lei processual, uma vez que 

conforme o Código Processual Civil de 1973 se elegia a citação por meio de oficial de justiça 

como o melhor meio: 

 

Como afirma Luiz Fernando Valladão, houve avanço quanto à citação no 
processo de execução. Não foi repetido o artigo que vedava a citação postal. 

Logo, aquele martírio do credor para conseguir localizar pelo ato citatório o 

devedor de alimentos, mormente naquelas hipóteses em que se fazia 

necessária a carta precatória, tende a ser mitigado, ante a facilidade de 

consecução da citação postal.23 

 

 A Lei nº 5.478 de 25 de julho de 1968, chamada Lei de Alimentos, também sustenta 

este entendimento, uma vez que a comunicação importará em citação uma vez seja realizada 

mediante registro postal, isento de taxas e com o devido aviso de recebimento, conforme 

dispõe seu art. 5º - §2º.  

 Importa destacar que o entendimento doutrinário alega que a citação por mandado será 

cabível quando frustrada a via postal, não havendo previsão de extingui-la, sendo possível a 

citação por hora certa, conforme o art. 252 do Código de Processo Civil. Contudo, caso a 

citação pessoal e a citação por hora certa não surjam os efeitos pretendidos, o credor de 

alimentos deverá requerer a citação por edital, conforme o art. 830 do Código de Processo 

Civil.  

 Neste sentido, Maria Berenice Dias acrescenta: 

 

É consabida a resistência do devedor em se deixar citar. Afinal, sabe da 

existência da obrigação que assumiu ou lhe foi imposta. Assim, é de se 

admitir a interceptação telefônica do devedor para conseguir localizá-lo. A 

medida é drástica, mas, além de cabível, é necessária. Ainda que a 

Constituição consagre a inviolabilidade do sigilo das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal (CR, art. 5º, XII e L 9.296/1996), esta é uma das 

hipóteses em que se justifica a medida. [...] Às claras que há choque de dois 
princípios constitucionais: o direito a privacidade do devedor e o direito a 

vida do credor. Não cabem maiores indagações para se identificar qual deve 

prevalecer. Mas são escassas as decisões amparando este entendimento.24 

 

 

                                                
23 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
Editora JusPodivm, 2020. p. 337.  
24 Ibidem. p. 338-339. 
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3.1.6. Cumprimento de Sentença 

 

 O cumprimento de sentença ou de decisão interlocutória, seja pelo rito da 

expropriação ou pelo rito da ameaça de prisão, encontra-se previsto nos arts. 528 e seguintes 

do Código de Processo Civil.  

 Em face de sua denominação, é importante que se observe que: 

 

Embora o CPC fale em cumprimento de sentença, rigorosamente se trata de 

cumprimento de título executivo judicial, que, conforme visto no capítulo 

respectivo, pode ser qualquer decisão judicial (decisão interlocutória, 

sentença, acórdão ou até mesmo decisão de relator).  

O cumprimento de sentença é execução. Só que execução fundada em título 

judicial. Não há outra distinção em relação à execução regulada a partir dos 
arts. 771 do CPC. Assim, embora o CPC tenha posicionado a disciplina do 

cumprimento de sentença logo após a fase de conhecimento, e antes dos 

procedimentos especiais, mas bem distante do Livro II ("Do processo de 

execução"), isso não altera a sua natureza: é de atividade executiva que se 

trata.25 

 

 Entende-se que caso não ocorra o pagamento das parcelas constantes do demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, ou ainda, caso o juízo competente não aceite a 

justificativa apresentada pelo devedor acerca do não pagamento, deverá o juiz decretar a 

prisão do devedor de alimentos pelo prazo legal. Ademais, estes valores não pagos se 

incorporam as parcelas, conforme o art. 523 - §1º do Código de Processo Civil, e serão 

cobradas pelo rito da expropriação.  

 Importante destacar neste ponto que independentemente da obrigação do devedor de 

alimentos de pagar todas as parcelas vencidas, conforme o disposto no art. 528 - §7º do 

Código de Processo Civil, o oficial de justiça não procederá à prisão se houver comprovante 

de pagamento do valor constante da memória do cálculo que acompanha o mandado. Assim, 

incumbe ao credor de alimentos apresentar novo demonstrativo de crédito, e requerer 

novamente a prisão civil do devedor pelas parcelas não pagas.  

Ademais, importa ressaltar também acerca do cumprimento de sentença que, o 

ordenamento jurídico admite, atualmente, a utilização da dupla via executória, isto significa 

que pode se cobrar simultaneamente dívidas pretéritas e recentes em uma única petição.  

                                                
25 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 

p. 463.  
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3.1.6.1. Efeitos Recursais do Cumprimento de Sentença 

 

 Inicialmente, é necessário ressaltar que se entende que podem ser cobrados de 

imediato tanto as decisões que concedem alimentos provisórios, como também as sentenças 

que condenam o pagamento de alimentos definitivos.  

 Contudo, as decisões interlocutórias, que concedem, negam, majoram ou reduzem os 

alimentos provisórios, em sede liminar ou incidental, podem ser impugnados por meio de 

agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 – I do Código de Processo Civil, não 

desfrutando de efeito suspensivo, art. 1.019 – I do mesmo diploma legal.  

 No que tange as sentenças que estabelecem obrigação alimentar, entende-se que 

podem ser impugnadas pela via recursal da apelação, conforme o entendimento do art. 1.012 - 

§1º - II do Código de Processo Civil, e art. 14 da Lei de Alimentos, desfrutando de efeito 

meramente devolutivo.  

 As sentenças e as decisões interlocutórias, mesmo que sujeitas a recurso, constituem 

títulos executivos judiciais e dão ensejo à fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 

531 do Código de Processo Civil. Destaca-se ainda que, neste caso não se trata de uma 

execução provisória, visto que os alimentos não se repetem, e a cobrança será sempre 

definitiva.  

 Assim, Maria Berenice Dias leciona: 

 

As decisões que concedem alimentos provisórios, bem como as sentenças que 

condenam ao pagamento de alimentos, ainda que sujeitas a recurso 

constituem títulos executivos judiciais que podem ser cobrados de imediato.  

Como os alimentos são irrepetíveis, não é possível se falar em execução 

provisória. A cobrança é sempre definitiva, ainda que se trate de alimentos 

provisórios ou estabelecidos em sentença sujeita a recurso.26 

3.1.7. Títulos Executivos Extrajudiciais 

 

 Por fim, entende-se que além da possibilidade de se executar alimentos que decorrem 

de um título judicial, há também a possibilidade de se executar alimentos que decorrem de 

títulos extrajudiciais, ou seja, de se exigir judicialmente acordos firmados entre partes com o 

intuito de se prestar alimentos.  

                                                
26 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020. p. 349.  
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 Neste momento, torna-se importante compreender que, a prestação alimentícia firmada 

de forma extrajudicial autoriza a execução e a utilização de seus meios executórios da mesma 

forma que o cumprimento de sentença, podendo vir a ocorrer pelo rito da prisão, pelo rito da 

expropriação, ou pelos demais ritos aceitos no ordenamento, sendo exigíveis os alimentos 

desde o momento em que o documento é firmado. 

Dessa maneira, os títulos executivos extrajudiciais serão disciplinados pelas normas do 

Livro II – Parte Especial do Código de Processo Civil, a partir das disposições do art. 771.  

 Assim, acrescenta Fredie Didier Jr: 

 

A execução pode ser classificada de acordo com o título executivo que a 

lastreia. Fala-se em execução por título executivo judicial - chamada de 

"cumprimento de sentença" - e execução por título extrajudicial. O 

procedimento a ser adotado dependerá do título executivo. Se o título for 

judicial, aplicam-se as regras do cumprimento da sentença (CPC, arts. 513-

538). Sendo, por sua vez, extrajudicial o título executivo, a execução é 

disciplinada pelas normas contidas no Livro II, da Parte Especial, do CPC, 

com procedimento ditado a partir do art. 771.27 

 

 Os títulos executivos extrajudiciais que dispõem de força executiva encontram-se 

dispostos no art. 784 do Código de Processo Civil, de forma taxativa. Contudo, além de 

títulos de crédito, alguns contratos também são reconhecidos como títulos extrajudiciais, 

como é o caso da escritura pública, do contrato particular firmado pelo devedor com a 

presença de duas testemunhas, e também de acordos referendados oficiosamente pelo 

Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, advogado que represente as 

partes, e ainda, conciliador ou mediador credenciado por tribunal, conforme o art. 784 do 

Código de Processo Civil.  

 Dessa forma, se compreende que uma vez referendado o acordo pelas suas partes 

legítimas, não é necessário que se busque pela homologação em juízo para uma futura 

execução. Porém, ocorrendo a homologação, o documento será transmudado e passará a 

consistir como um título executivo judicial, de acordo com o art. 515 – III do Código de 

Processo Civil. 

Assim, observa-se que os títulos executivos extrajudiciais são documentos que 

envolvem de forma direta o interesse das partes e o assentimento entre aqueles que estão 

envolvidos.  

                                                
27 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 

p. 49-50.  
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Dessa maneira, Fernanda Tartuce e Luiz Dellore ao analisar as inovações do Código 

Processual Civil acrescentam: 

 

O rito executivo especial pode ser aplicado ao inadimplemento de obrigação 

alimentar reconhecida em quaisquer títulos executivos.  

[...] Além disso, é contraditório disponibilizar as partes uma valiosa opção 

para valorizar o consenso e retirar do credor a possibilidade de exigir pensão 

alimentícia com presteza e eficiência.28 

 

   

  

                                                
28 TARTUCE, Fernanda; DELLORE, Luiz. Execução de Alimentos: do CPC/73 ao novo CPC. Disponível em: 
<http://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Execucao_alimentos-CPC-

NCPC_Tartuce_Dellore.pdf>. Acesso em 09 ago 2021.  
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4. MEIOS EXECUTÓRIOS 

 

 Uma vez compreendido o procedimento da execução de alimentos, verifica-se que 

quando não ocorre o adimplemento pela parte alimentante surge a necessidade de técnicas 

processuais de tutela rápida e eficaz que venham a solucionar a demanda do alimentado. 

Dessa forma, buscando-se atingir o objetivo da execução, os atos executivos se encadeiam e 

se articulam nos meios executórios, Araken de Assis enuncia:  

 

Meios executórios constituem a reunião instrumental dos atos executivos 

tendente, dentro do processo, à obtenção do bem pretendido pelo exequente. 

Eles veiculam a força executiva presente em todas as ações classificadas de 

executivas, e não só naquelas que se originam do efeito executivo da sentença 

condenatória.29 

 

 Os meios executórios se dividem em meios de sub-rogação e em meios coercitivos, o 

primeiro ocorre de forma independente e contra a vontade do executado, isto é, sucede-se 

mesmo sem o desejo daquele que deve alimento; enquanto o segundo tem como objetivo 

constranger a vontade do executado, de forma que se alcance o momento em que o 

adimplemento seja voluntário.  

 Na obrigação de prestar alimentos são utilizados três mecanismos principais de tutela: 

o desconto, disposto no art. 529; a expropriação, disposta art. 528 - §8º c/c art. 530; e a coação 

pessoal, disposta no art. 528 – caput, todos do Código de Processo Civil. Encontra-se 

também, de forma equivalente no mesmo diploma legal, no Capítulo VI - Da Execução de 

Alimentos - Título II - Das Diversas Espécies de Execução do Livro II, a coerção pessoal, no 

art. 911; o desconto, no art. 912; e a expropriação, no art. 913.  

Ademais, além dos mecanismos principais acima citados, ressalta-se também a 

possibilidade de execução pelo meio do desapossamento. Contudo, entende-se que este meio 

é utilizado de forma excepcional, pois as obrigações alimentares são obrigações pecuniárias 

em sua grande maioria.  

 Assim, Maria Berenice Dias acrescenta acerca dos meios executórios:  

 

A imprescindibilidade do crédito alimentar motiva a criação de técnicas 

processuais diferenciadas, cuja tutela deve ser rápida e eficaz. No dizer de 

Sergio Gischkow Pereira, o direito não pode trabalhar com teses definitivas e 

inquestionáveis. Em questão alimentar as interpretações devem sempre ter 

                                                
29 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. p. 83. 
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em vista o prestígio da verba alimentar, pois diz com a própria existência da 

pessoa e com sua vida com dignidade.30 

 

4.1. EXECUÇÃO POR DESCONTO EM FOLHA 

 

 Nos termos dos arts. 529 e 912 do Código de Processo Civil encontram-se as 

disposições acerca da execução por meio do desconto em folha de pagamento pessoal da 

importância da prestação alimentícia, que ocorre através da retenção dos alimentos 

diretamente dos rendimentos ou pela remuneração do executado.  

 Esta modalidade possui grande estima por parte dos doutrinadores, uma vez que é 

considerado um meio de execução menos invasivo à esfera do devedor perante os demais 

adotados pelo Código Processual de 2015, Fredie Didier Jr comenta: 

 

O art. 529 do CPC prevê a possibilidade de efetivação da obrigação alimentar 

mediante desconto em folha, isto é, pelo abatimento de um valor da 

remuneração recebida pelo devedor. É medida executiva elogiável pela sua 

eficácia e simplicidade. 
O procedimento de execução por desconto é muito singelo, havendo pouco 

de peculiar.31 

 

Da decisão do desconto em folha, o juiz oficiará a fonte pagadora, conforme o §1º de 

ambos os artigos citados. Este ofício possui eficácia intrínseca, ou seja, o desrespeito desta 

ordem será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, configurando-se crime, de 

acordo com o art. 22 da Lei 5.478/68, a Lei de Alimentos.  

 Dessa forma, Araken de Assis, em sua análise dos meios executórios afirma sobre o 

desconto: 

 

Livre que seja a opção do credor de alimentos, no direito vigente, por um ou 

outro caminho, a atração do desconto consiste na simplicidade da sua 

atuação, possibilitando o depósito da pensão diretamente na conta corrente 

bancária do exequente. Respeitadas as condições homogêneas dos arts. 529, 

caput, e 912, caput, o desconto é cabível ainda que o título o exclua ou nada 

mencione a respeito.32 
 

                                                
30 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020. p. 304.  
31 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 

p. 729.  
32 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. p. 148-149.  
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 A petição inicial que versar sobre o desconto em folha deverá obedecer aos requisitos 

dos arts. 139 e 789 do Código de Processo Civil, isto significa que o exequente demonstrará 

sua pretensão executória na peça inicial revestida dos requisitos necessários, sendo ônus 

próprio a indicação da conta corrente bancária na qual deverão ser realizados os depósitos 

pela fonte pagadora, visto art. 159 - §2º e 193 - §2º.   

 O executado deverá ser intimado, caso se trate de cumprimento de sentença, ou citado, 

caso se trate de processo de execução, conforme o art. 513 - §2º. Compreendem-se neste 

ponto, que em primeiro lugar, visa-se ensejar o cumprimento espontâneo de eventuais 

prestações vencidas, e em consequência, dar continuidade as prestações.  

 Incumbe ao alimentário o ônus de identificar a fonte pagadora, em latim o debitor 

debitoris, conforme o entendimento do art. 77 – IV c.c. arts. 529 e 912, todos do Código 

Processual Civil. Ressaltando-se que, em caso de dificuldades do credor, poderá requerer ao 

juízo a requisição destas informações, por formas como a quebra do sigilo fiscal e bancário do 

executado.  

 Por fim, presume importante notar que o desconto em folha de pagamento dependerá 

fundamentalmente da estabilidade social do obrigado, pois neste meio executório faz-se 

necessária uma relação de emprego, relação estatutária, ou ainda o pró-labore em empresa na 

qual seja sócio. De forma que, uma vez identificadas a origem, as causas, e a periodicidade de 

pagamentos ao executado, a fonte pagadora deverá proceder o desconto ao benefício do 

credor, de acordo com o valor e pelo tempo determinados em juízo.  

 Assim, de forma a ressaltar a eficácia deste meio de execução, acrescenta Fredie 

Didier Jr: 

 

A eficácia desse meio de execução fica na dependência da estabilidade social 

do devedor de alimentos, o que se verifica quando é parte de uma relação 

empregatícia, estatutária ou recebe pró-labore na qualidade de sócio de uma 

sociedade empresária, por exemplo. Já aqueles que não gozam desta 

estabilidade, como o profissional liberal, não são os melhores alvos da 
medida, pois não são remunerados por folha regular de pagamento a sofrer 

descontos.33  

 

 Para finalizar, importante notar Maria Berenice Dias de acordo com o entendimento de 

Daniel Amorim Assumpção Neves, acrescentando e defendendo sobre a inclusão do credor 

em folha de pagamento: 

                                                
33 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 

p. 729-730.  
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Como refere Daniel Amorim Assumpção Neves, a necessidade especial do 
credor de alimentos não se altera em razão da natureza desse direito, não 

havendo sentido criar um procedimento protetivo limitando sua aplicação a 

somente uma espécie de direito alimentar.  

Devem ser assegurados a toda e qualquer prestação alimentar que tenha por 

finalidade garantir a sobrevivência, não importando a origem da obrigação 

que impôs o pensionamento. Assim, o credor de alimentos pode fazer uso de 

todas as modalidades de cobrança.34 

4.2. EXECUÇÃO POR COERÇÃO PESSOAL 

 

 O art. 528 - §3º do Código de Processo Civil enuncia a prisão civil do devedor de 

alimentos. Este meio típico de execução configura-se atualmente como a única forma de 

restrição de liberdade, em virtude de dívida, admitida no âmbito legal brasileiro, conforme o 

art. 5º - LXVII da Constituição Federal, de forma que o depositário infiel presente na mesma 

disposição legal foi excluído desta modalidade de sanção. Este entendimento advém da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, que entrou em vigor no Brasil no ano de 1992, e 

em seu art. 7º, onde trata dos Direitos à Liberdade Pessoal, dispõe que ninguém será detido 

por dívidas, com exceção das devidas obrigações alimentares.  

O meio executório da coerção pessoal é considerado por uma parte da doutrina como 

uma maneira extrema de conseguir convencer o devedor a satisfazer a vontade do credor, 

assim Araken de Assis instrui: 

 

Preenchidos os requisitos legais, acima exposto pormenorizadamente - 

rejeitada a justificativa ou em face de inércia do executado -, o juiz decretará 

sua prisão civil, visando compeli-lo, in extremis, ao adimplemento. [...] A 

concretização da medida executiva extrema suscita várias questões da maior 

importância.35 

 

 Maria Berenice Dias, ao introduzir seus apontamentos sobre a execução mediante 

coação pessoal também acrescenta: 

 

Trata-se de prisão civil. Não é medida penal, nem ato de execução pessoal. É 

meio de coerção com o objetivo de reforçar a imposição do pagamento dos 

alimentos. Inquestionável que a ameaça de prisão civil atinge altos níveis de 

eficiência, devido ao forte impacto causado sobre o obrigado. Até porque a 
prisão deve ser cumprida em regime fechado (CPC, art. 528, §4º). 

                                                
34 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020. p. 389.  
35 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. p. 177. 
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Como não é medida de caráter executivo e sim mandamental, fica sujeita a 

vontade do devedor em cumprir a obrigação. A prisão em si não proporciona 

a satisfação do direito a alimentos. Não atua sobre o patrimônio, mas sobre a 

vontade do devedor.36 

 

 E Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, diante do entendimento da doutrina, também 

elucidam acerca da prisão civil: 

 

A prisão civil decorrente de inadimplemento voluntário e inescusável de 

obrigação alimentar, em face da importância do interesse em tela 

(subsistência do alimentando), é, em nosso entendimento, medida das mais 

salutares, pois a experiência nos mostra que boa parte dos réus só cumpre a 

sua obrigação quando ameaçada pela ordem de prisão.37 

 

 Outro ponto demasiadamente discutido entre doutrinadores se refere ao prazo legal 

deste modelo de prisão, contudo reconhece-se que deve se seguir o disposto no art. 528 - §3º 

do Código de Processo Civil onde há a definição para que o juiz decrete a prisão pelo tempo 

de 1 (um) a, no máximo, 3 (três) meses. Este entendimento ainda se baseia de acordo com 

julgados do Superior Tribunal de Justiça, pois o mesmo entende que na execução fundada na 

coerção pessoal, a prisão pode se estender em até 3 (três) meses. 

Quanto ao regime prisional, a mesma disposição do Código de Processo Civil, em seu 

§4º prevê que o cumprimento da pena deverá ocorrer em regime fechado, de forma que o 

executado fique segregado dos demais presos. Observa-se neste ponto que as únicas exceções 

admissíveis, em conformidade com a lei, apoiam-se em casos de prisão de devedores de 

alimentos que ainda sejam menores de idade, de forma que a prisão deverá ocorrer em 

estabelecimento apto a acolher menores ou com cela especial para este fim, e em casos que 

seja necessário atender situações excepcionais, onde se admitiria a prisão domiciliar.  

Em consequência, torna-se importante ressaltar que o cumprimento da pena de prisão 

civil não absolverá o devedor de alimentos de sua dívida, seja das prestações vencidas e das 

prestações vincendas, conforme o §5º do mesmo art. 528 do CPC. Caso haja o pagamento da 

prestação alimentícia enquanto o devedor estiver preso, o juiz suspenderá imediatamente o 

cumprimento da ordem de prisão, presente em sequência no §6º do mesmo art. 528 do CPC, 

visto que nestas condições a prisão civil se torna uma prisão ilegal, e origina dever 

indenizatório por parte do Estado, conforme o art. 5º - LXXV da Constituição Federal.  

                                                
36 DIAS, Maria Berenice. Alimentos – Direito, Ação, Eficácia, Execução. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2020. p. 355.  
37 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil – Volume Único. São Paulo: 

Saraiva, 2017. p. 1327.  
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Dessa forma, observam-se os ensinamentos de Fredie Didier Jr no que tange ao 

cumprimento da obrigação diante da prisão civil: 

 

A prisão civil não é uma pena, sanção ou punição, ostentando a função de 

medida coercitiva, destinada a forçar o cumprimento da obrigação por parte 

do devedor. Cumprida a obrigação, a prisão atende à finalidade que se 

pretendia alcançar, que era o pagamento da dívida. Assim, paga a dívida, não 

deve mais subsistir a ordem de prisão, que deverá ser suspensa pelo juiz (art. 

528, § 6.º, CPC).38 

 

 Ademais, entende-se não ser admissível a prolongação da prisão do devedor de 

alimentos para além dos 3 meses previstos no §3º, o que é possível diante do entendimento 

jurisprudencial é a admissão de uma nova prisão, desde que resulte em face de nova dívida, 

sem que haja continuidade temporal.  

 Por fim, observa-se também que o juiz poderá, diante do não adimplemento da 

obrigação, mandar protestar o pronunciamento judicial, isto significa que, também é uma 

medida que busca influenciar o devedor a pagar as prestações alimentícias em face da 

coercibilidade.  

 Fredie Didier Jr ensina acerca do protesto do pronunciamento judicial e suas 

consequências: 

 

O protesto do pronunciamento judicial é medida típica de coerção indireta já 

tratada no capítulo sobre cumprimento de sentença para pagamento de 

quantia, aplicando-se, aqui, o quanto lá exposto, "no que couber" (CF art. 

528, § 1.º, CPC). Pressiona-se, psicologicamente, o devedor a que ele cumpra 

a prestação alimentar devida, com a ameaça das consequências danosas que 

um protesto pode causar, sobretudo para obtenção de crédito no mercado 

financeiro.39 

4.3. EXECUÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO 

 

 A disposição do §8º do art. 528 do Código de Processo Civil trata de outro modo 

típico de execução dos alimentos vencidos, a penhora dos bens do devedor, também chamada 

de execução expropriatória.  

 Conforme o entendimento de Rolf Madaleno, o procedimento expropriatório: 

 

                                                
38 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 
p. 722-723.  
39 Ibidem. p. 721.  
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Trata-se de modalidade especial de execução por quantia certa contra 

devedor solvente, que em nada se distancia dos clássicos modos de execução 

do desconto em folha de pagamento; cobrança de aluguéis ou outros 

rendimentos do devedor; da expropriação de bens do executado e da coerção 

pessoal.40 

 

 Neste ponto, entende-se possível que aquele que promove a execução opte por este 

meio desde logo, o que significa e consequentemente origina a não admissão do meio da 

prisão. 

 De forma que Fredie Didier Jr acrescenta: 

 

O credor de alimentos não é obrigado a utilizar a via da expropriação (de 

outros bens). Cabe a ele a escolha entre a via expropriatória e a coercitiva 

(art. 528, § 8.2, CPC), sendo que esta última, normalmente, se mostra mais 

célere, eficaz e pouco dispendiosa. A expropriação só se revela realmente 

interessante em caso de flagrante liquidez do executado ou seu garante. 

Entretanto, uma vez escolhido o cumprimento por expropriação, não será 

admissível trilhar o caminho do cumprimento por coerção com emprego de 

prisão civil (art. 528, § 82, CPC).41 

 

 O art. 528 - §8º deve ser interpretado coligado ao art. 513 - §1º, pois o dever de pagar 

quantia certa, seja por decisão provisória ou definitiva, deverá ser feito através de 

requerimento do exequente, além da necessidade de se observar as disposições dos arts. 523 – 

caput e 520 que tratam, respectivamente, do cumprimento definitivo da sentença e do 

cumprimento provisório, todos estes do Código Processual. Araken de Assis instrui diante 

destes artigos:  

 

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 de 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, Ie 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 à prestação alimentar. Em juízo de certeza (sentença ou alimentos 

definitivos) ou em juízo de verossimilhança (liminar ou alimentos 
provisórios), o juiz fixará quantitativo certo quanto à prestação mensal. Essa 

atitude corresponde ao quod plerumque fit. Os parâmetros do art. 1.694, §1º, 

do CC, convidam a estipulação em quantia certa. [...] 

                                                
40 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8º ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1319.  
41 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 

p. 730-731.  



36 

 

 

 

Importa destacar a primazia do princípio da demanda quanto às condenações. 

Não há execução ex officio, mas subordinada à iniciativa da parte, como 

reclama o processo civil constitucionalmente justo e equilibrado.42 

 

 Quanto ao requerimento tratado no art. 513 - §1º do Código de Processo Civil, 

observa-se que este deverá ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, contendo os requisitos do art. 524 do mesmo diploma legal.  

 Deferida petição inicial, poderá o magistrado exercer controle ex officio acerca do 

valor requerido pela parte credora, quando aparentemente houver excesso nos limites da 

condenação, podendo ainda o magistrado utilizar dos serviços de um contabilista do juízo 

para a verificação dos cálculos, conforme os §1º e §2º do art. 524 do Código de Processo 

Civil.  

Acerca do prazo para cumprimento da obrigação, entende-se que seu cumprimento 

espontâneo deverá ser realizado em quinze dias úteis, de acordo com os entendimentos dos 

arts. 523; 219 – caput; 224; e 231 do Código de Processo Civil. Contudo, findo este prazo, o 

executado contará com quinze dias úteis para impugnar, alegando execução injusta ou ilegal, 

de forma que esta impugnação não impedirá a penhora de produzir seus efeitos e 

modificações, conforme o §8º do art. 525. 

Entende-se, dessa forma, que o executado poderá cumprir a prestação de forma 

espontânea no prazo de quinze dias, o que o livrará da multa de 10% somados ao pagamento 

de honorários, conforme o art. 523 – caput do Código de Processo Civil, vindo a extinguir a 

execução, art. 924 – II do c/c art. 925 do Código Civil. O cumprimento poderá ainda ser 

parcial, caso em que incidirá a multa de 10% e os honorários advocatícios, conforme o art. 

523 em seus §1º e §2º. E nos casos em que não ocorre o cumprimento ou impugnação pela 

parte executada, a execução prosseguirá por meio da penhora e avaliação dos bens; caso 

ocorre alguma impugnação, a execução prosseguirá diante das partes que não foram 

contestadas, conforme o art. 525 - §4º e §6º do Código de Processo Civil.  

Importante ressaltar que os arts. 528 - §8º e 913 asseguram ao exequente o 

levantamento da importância mensal da prestação, sem embargo de efeito suspensivo da 

impugnação ou dos embargos. Dessa maneira, nas execuções de títulos extrajudiciais, 

entende-se que o exequente desfrutará de seu irrestrito e legitimo direito de levantar, 

mensalmente, o valor correspondente a cada prestação devida. Nos casos de cumprimento 

provisório, vê-se que tal dispositivo se dirige ao cumprimento definitivo e assim, 

                                                
42 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. p. 190. 
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compreende-se que inexiste a necessidade de caução para o levantamento da prestação 

mensal, visto que os alimentos possuem a característica de serem irrepetíveis, assim se o 

executado lograr êxito na oposição, não caberá caução, conforme o paragrafo único do art. 

521.   

Fredie Didier Jr, neste ponto elucida: 

 

No cumprimento de sentença de alimentos, o art. 528, § 8.2, do CPC, 

estabelece que, recaindo a penhora sobre dinheiro, a concessão de efeito 

suspensivo à impugnação oferecida não impede que o exequente levante 
mensalmente o valor da prestação alimentícia. Protege-se, com toda razão, o 

alimentando. 

Ou seja, é possível a concessão de efeito suspensivo à dita impugnação, 

desde que não o seja com objetivo de impedir o levantamento da quantia 

depositada a título de alimentos. Poderia impedir, por exemplo, a prática de 

atos de expropriação voltados à satisfação de crédito relativo à custas e 

honorários. Apenas no caso de evidente ausência do dever de pagar 

alimentos, seria justificável uma tutela provisória em favor do executado que 

impedisse o levantamento do dinheiro pelo exequente - imagine uma hipótese 

de uma ilegitimidade passiva flagrante.43 

 

Por fim, é imprescindível que se entenda que caso ocorra concurso de preferências ou 

concurso especial de credores, quando dois ou mais exequentes concorrem sobre o produto da 

alienação de um bem penhorado, a dívida alimentar será sempre considerada a preferência. 

Araken de Assis complementa: 

 

Em síntese, a anterioridade de outra penhora, seja qual for a natureza do 

crédito – civil, fiscal ou previdenciário -, e a existência de outro privilégio, 

geral ou especial, não preterem o alimentário. Essa preferência envolve os 

créditos declarados de natureza alimentar, a exemplo dos enumerados no art. 

100, §1º, da CF/1988 e os honorários da sucumbência (art. 85, §14).44 

4.4. EXECUÇÃO POR DESAPOSSAMENTO 

 

 O art. 1.701 do Código Civil dispõe que o alimentante poderá dar hospedagem e 

sustento ao alimentário, além do dever de prestar o necessário à educação, quando menor. 

Esta disposição releva mais um meio de execução típico, a execução por desapossamento. 

Contudo, esta é considerada uma execução excepcional, visto que as obrigações alimentares 

                                                
43 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 

p. 731.  
44 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. p. 196-197.  
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consistem em obrigações pecuniárias, e esta se configura como uma obrigação de dar coisa 

certa, de rara aplicação no meio jurídico.  

 Dessa forma, e decorrente do direito de entregar coisa certa, a execução por 

desapossamento deverá obedecer às normas dos arts. 538 e 808 a 810 do Código de Processo 

Civil.  

 Araken de Assis ao definir os meios executórios de sub-rogação define o 

desapossamento como: 

 

Execução da obrigação de entregar coisa certa, e de direitos reais, o 

desapossamento importa atividade simples e imediata. Tudo se resume a 

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

O art. 806, §2.º, distingue a busca e apreensão, dirigida às coisas móveis, da 

imissão na posse, restringida a imóveis.45 

 

 Em decorrente deste meio de execução, o executado será intimado ou citado para 

entregar a coisa certa e poderá agir de três formas: a primeira hipótese, em caso de inércia do 

executado, o juiz mandará expedir mandado de imissão na posse quando a obrigação for de 

casa, ou mandará expedir mandado de busca e apreensão quando a obrigação versar sobre 

outras utilidades, conforme os arts. 811 a 813 do CPC; a segunda hipótese, caso o executado 

entregue espontaneamente o objeto da prestação encerra-se a execução para entrega de coisa, 

podendo continuar em situações em que o credor também perseguir crédito pecuniário; e a 

terceira hipótese, quando o devedor deposita a coisa para, seguro o juízo, opor-se à pretensão 

do exequente.  

 Entende-se ainda que, caso o devedor não se oponha a execução, ou rejeitados 

liminarmente ou julgados improcedentes os embargos ou a impugnação, o exequente poderá 

levantar a coisa, uma vez que se entende que nas duas primeiras hipóteses não houve a 

suspensão da execução, ou ainda, devendo a mesma prosseguir, far-se-á definitivamente. 

 Por fim, apenas a liquidação obrigatória de benfeitorias e a reipersecução da coisa 

alienada a terceiros serão configuradas como execuções de bens de um devedor, isso ocorre, 

em razão do credor de alimentos possuir o direito de poder pleitear pela conversão do 

procedimento, conforme o art. 809 – caput do Código de Processo Civil, transformando assim 

a obrigação em equivalente pecuniário.  

  

                                                
45 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. p. 92.  
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5. EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NAS EXECUÇÕES DE 

ALIMENTOS 

5.1. A JUDICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS POR ALIMENTOS 

 

 Uma vez compreendidas as particularidades do direito a alimentos, e das execuções 

realizadas em função deste instituto, torna-se necessária para a conclusão deste estudo o 

exame da aplicação dos mesmos nos tribunais brasileiros e os efeitos que o momento 

pandêmico causou ao procedimento. 

 Inicialmente, deve se observar o relatório “Justiça em Números 2020”, este é o 

principal e mais atual documento de publicidade e transparência do Poder Judiciário, 

divulgando dados e informações acerca da Justiça brasileira. Este relatório é elaborado 

anualmente pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, sob a supervisão da Secretaria 

Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, de 

forma que considera como ano-base do estudo o ano anterior a sua divulgação. 

Dessa forma, de acordo com os dados apresentados, no ano de 2019 existiam cerca de 

62,9 milhões de ações judiciais em andamento, o que importa a uma redução de 

aproximadamente 1,5 milhão de processos em face do ano-base de 201846, contudo observa-

se que este ainda é como um número elevado.  

 Ao que tange às execuções, observa-se no Relatório que as mesmas constituem a 

maior parte dos casos em trâmite e também são considerados a etapa de maior morosidade 

processual, isto decorre do fato do acervo de casos pendentes do Poder Judiciário era 

composto em 2019 por 55,8% de processos na fase de execução. Ressalta-se ainda neste 

ponto que, os casos pendentes na fase de execução apresentavam notável tendência de 

crescimento, enquanto os casos pendentes na fase de conhecimento apresentavam queda entre 

os anos de 2017 e 2019. 

 Dessa forma, apresenta-se o infográfico acerca do tema demonstrando os casos em 

milhões conforme os anos: 

 

                                                
46 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2020: ano-base 2019. 16ª edição. Brasília: 
CNJ, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-

N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. Acesso em: 6 jun 2021. p. 93.  
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 É importante destacar que o Conselho Nacional de Justiça entende que a maior parte 

dessas execuções é composta por execuções fiscais, ou seja, aquelas da dívida ativa da 

Fazenda Pública constituída por qualquer valor definido como de natureza tributária ou não 

pela Lei nº 4.320/196448. Dessa maneira, o Relatório dispõe que cerca de 70% do total 

consiste em execuções fiscais, mas também informa que esta taxa de congestionamento ocorre 

em todas as demais execuções, principalmente porque o Judiciário busca esgotar os meios 

previstos em lei para se exigir o cumprimento, e ainda assim não consegue localizar 

patrimônio capaz de satisfazer o crédito, o que faz o processo permanecer pendente nos dados 

oficiais.  

 Em uma perspectiva mais específica acerca do direito a alimentos, observa-se que este 

aparece como o quinto assunto mais demandado perante a Justiça Estadual, com 1.213.022 

processos, o que corresponde a 2,35% dos assuntos mais demandados em todo o Poder 

Judiciário. 

 Assim, observa-se a tabela a seguir que disponibiliza os assuntos mais demandados: 

 

                                                
47 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2020: ano-base 2019. 16ª edição. Brasília: 

CNJ, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-

N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. Acesso em: 6 jun 2021. p. 151.  
48 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de Direito Processual Civil – Execução. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 

p. 984. 
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Ademais, deve ser analisada também a demanda do direito a alimentos em 1º grau de 

jurisdição. Neste ponto, percebe-se que este se torna o terceiro tema mais demandado na 

Justiça Estadual, com o total de 1.135.599 processos, o que representa 3,79%, demonstrando 

novamente como os alimentos são necessários e assim figuram-se como ponto de atenção da 

Justiça. 

Dessa forma, o Relatório Justiça em Números 2020 elaborou a seguinte tabela: 

 

                                                
49 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2020: ano-base 2019. 16ª edição. Brasília: 
CNJ, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-

N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. Acesso em: 6 jun 2021. p. 238.  
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 Dessa forma, diante das informações extraídas do “Relatório Justiça em Números 

2020”, nota-se que as execuções são um tema recorrente no Poder Judiciário. Da mesma 

forma, o direito a alimentos perfazendo-se como um direito fundamental, assegurado pela 

Constituição Federal, é um pedido notório entre as principais demandas. Assim, se torna 

evidente, mais uma vez, que nos casos de inadimplemento da obrigação alimentar há violação 

ao princípio da dignidade humana, uma vez que versam diretamente sobre a sobrevivência do 

credor.  

  

                                                
50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2020: ano-base 2019. 16ª edição. Brasília: 
CNJ, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-

N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. Acesso em: 6 jun 2021. p. 240.  
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5.2. OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS  

 

 Entretanto, no mesmo ano em que houve a divulgação do “Relatório Justiça em 

Números 2020”, houve também a identificação de uma nova doença que afetou o mundo 

inteiro de forma muito preocupante, a Covid-19. Entende-se que esta doença é a sétima cepa 

identificada do coronavírus, nomeada cientificamente como SARS-CoV-2, e apresenta como 

características diversas das anteriores a síndrome respiratória aguda grave, e a facilidade na 

transmissão.  

 Diante deste cenário, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

declarou constituída uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, o que 

seria um sinal de alerta dado pela Organização, de forma que se buscasse aprimorar a 

coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação deste novo 

vírus51.  

Contudo, mesmo com as informações divulgadas pela OMS, em 11 de março de 2020, 

a doença Covid-19 foi declarada por Tedros Adhanom, diretor geral da Organização, como 

uma pandemia. Caracteriza-se por pandemia a vasta distribuição geográfica da doença, não 

havendo referências a sua gravidade, não obstante o diretor-geral da OMS já prevenia aos 

países: “Os países devem adotar uma abordagem envolvendo todo o governo e sociedade, 

construída em torno de uma estratégia integral e combinada para prevenir infecções, salvar 

vidas e minimizar o impacto.”52. 

 Neste contexto, através da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, o poder legislativo 

dispôs acerca das principais medidas adotadas para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil, 

onde se nota: o isolamento, que consiste na separação de pessoas, bagagens, meios de 

transporte, mercadorias, ou encomendas que tiveram qualquer contato com o coronavírus; e a 

quarentena, que seria a restrição de atividades ou separação de pessoas contaminadas ou 

suspeitas de contaminação do meio de convívio com outras pessoas, de maneira a se evitar 

contaminações ou a própria propagação.  

 Dessa forma, diante do novo contexto nacional, torna-se inegável que as medidas 

adotadas para tentar controlar o coronavírus modificaram de forma impactante as relações 

                                                
51 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Histórico da pandemia de COVID-19. Disponível em: 

<https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19>. Acesso em 15 jul 2021.  
52 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada 

como pandemia. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-

pandemic>. Acesso em 15 jul 2021.  
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sociais, e em decorrência da mesma doença, afetaram também o trâmite que era considerado 

normal da Justiça e consequentemente, as execuções decorrentes do inadimplemento 

alimentar. 

5.2.1. O Desconto em Folha na Pandemia 

 

 Conforme esclarecido no meio executório do desconto em folha, para que este 

instituto seja utilizado na execução de alimentos é fundamental que se observe estabilidade 

social na figura do obrigado. Esta estabilidade social é representada por uma relação de 

emprego, por relação estatutária, ou ainda por pró-labore em empresa na qual o executado 

seja sócio. Dessa forma, compreende-se que para ocorrer um desconto em folha de pagamento 

exige-se uma relação de trabalho. 

 Contudo, durante a pandemia da Covid-19, configuraram-se casos em que eram 

celebrados acordos entre empregado e empregador para a suspensão temporária do contrato 

de trabalho, decorrente da força maior que advinha da pandemia, e de suas medidas de 

enfrentamento.  

Entende-se que essa circunstância afeta diretamente a estabilidade social do obrigado e 

as suas condições socioeconômicas que refletem em seu dever de prestar alimentos, de forma 

que, os Tribunais passaram a decidir que enquanto durar a suspensão do contrato de trabalho, 

o direito a alimentos deverá ser mantido desde que observe os limites do obrigado para arcar 

com o pagamento da pensão dos requeridos, em uma quantia que atenda as necessidades 

básicas, mas que também sejam observadas as possibilidades afetadas pela pandemia do 

Covid-19. Dessa forma, Thais Zaidan e Rosana de Almeida entendem que diante desses casos 

específicos, o percentual fixado incidirá sobre a nova base de cálculo, que será o total de 

recebimentos do alimentante, o qual pode ser menor do que antes da pandemia53. 

Neste sentido, observa-se agravo de instrumento do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

onde diante de uma suspensão do contrato do trabalho em razão da pandemia do Coronavírus 

foi mantida a obrigação alimentar observando as atuais possibilidades do genitor: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Revisional de alimentos. Insurgência 

contra decisão que reduziu o valor da pensão alimentícia enquanto durar a 

                                                
53 ZAIDAN, Thays de Morais Rêgo; ALMEIDA, Rosana Löwenstein Feitosa de. A obrigatoriedade dos 

alimentos em meio ao caos da COVID-19. Disponível em: 
<https://ibdfam.org.br/artigos/1433/A+obrigatoriedade+dos+alimentos+em+meio+ao+caos+da+COVID-19>. 

Acesso em 03 ago 2021.  
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suspensão do contrato de trabalho do genitor, ora agravado. Impertinência. 

Alimentos fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade. 

Suspensão contrato de trabalho em decorrência da pandemia do Covid-19 que 

autoriza a modificação da verba alimentar. Alteração na situação financeira 

do genitor. Redução prestigiada que se impõe e aqui se ratifica. Decisão 

mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (grifou-

se)54 

 

 Outra situação observada em face da estabilidade social do alimentante no contexto da 

pandemia do Coronavírus e que possui reflexos no meio de execução do desconto em folha de 

pagamento são os casos das rescisões de contrato de trabalho.  

Contudo, neste momento deve se ressaltar o entendimento que a mera alegação de 

incapacidade financeira por desemprego não afasta o dever de prestar alimentos, cabendo à 

figura do devedor a interposição de ação revisional de alimentos, justificando a nova condição 

socioeconômica.  

Neste ponto, observa-se que a compreensão doutrinária e jurisprudencial defende a 

ideia que a pandemia do Covid-19 pode afetar diretamente as relações de emprego, porém não 

deverá afetar o direito a alimentos, apenas podendo ter efeitos de diversificar a maneira a qual 

a obrigação se cumprirá. 

Assim, Thays de Morais Rêgo Zaidan e Rosana Löwenstein Feitosa de Almeida, 

acrescentam: 

 

Apesar das inúmeras situações de desemprego, suspensão dos contratos de 

trabalho e suspensão das atividades, vivenciadas atualmente, não se pode 

defender a suspensão ou exclusão do pagamento dos alimentos em razão 

dessas causas. Não há entendimento jurídico relevante no sentido de que o 

desemprego, por si só, seja justificativa de desoneração dos alimentos. Nesse 

ponto, destaque-se o entendimento já consolidado pelo STJ de que “a 

ocorrência de desemprego do alimentante não é motivo suficiente, por si, 

para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tal 

circunstância ser examinada em ação revisional ou exoneratória de 

alimentos”.55 

 

Conforme este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário 

decidiu acerca das rescisões de contrato de trabalho e de seus eventuais reflexos na obrigação 

de prestar alimentos: 

  

                                                
54 TJ-SP - AI: 21675932520208260000 SP 2167593-25.2020.8.26.0000, Relator: Jair de Souza. Data de 

Julgamento: 25/09/2020. 10ª Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 25/09/2020. 
55 ZAIDAN, Thays de Morais Rêgo; ALMEIDA, Rosana Löwenstein Feitosa de. A obrigatoriedade dos 

alimentos em meio ao caos da COVID-19. Disponível em: 
<https://ibdfam.org.br/artigos/1433/A+obrigatoriedade+dos+alimentos+em+meio+ao+caos+da+COVID-19>. 

Acesso em 03 ago 2021.  
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RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO 

SUMULAR 309/STJ. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. 

AFERIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A EVIDENCIAR A IMPOSSIBILIDADE 

ABSOLUTA DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO 

ALIMENTAR, NOS MOLDES PRECONIZADOS NO §2º DO ART. 528 

DO CPC. BASE DE CÁLCULO. RESCISÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO 

EXECUTIVO. MUDANÇA DA CAPACIDADE ECONÔMICA EM 
RAZÃO DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E NASCIMENTO DE 

OUTROS FILHOS QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. 

REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL. 

RETROATIVIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO DAS EXEQUENTES 

NESTA DEMANDA. PRECEDENTES. PRISÃO CIVIL. REGIME DE 

CUMPRIMENTO DURANTE A PANDEMIA APÓS A PERDA DE 

EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. 1. Controvérsia em torno da 

legalidade da decretação da prisão civil da alimentante em razão do não 

pagamento da pensão alimentícia devida às duas filhas menores. 2. 

Admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de 

dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao 
ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do 

processo. Súmula n. 309/STJ. 3. Inviabilidade de perscrutar, dentro do 

limitado espectro cognitivo do "writ", a capacidade econômica do devedor. 4. 

Necessidade, a par do rito célere e de cognição sumária do "habeas corpus", 

de serem colacionadas aos autos provas pré-constituídas hábeis a comprovar 

os fatos alegados e a evidenciar a impossibilidade atual e absoluta da 

alimentante em adimplir a totalidade do débito, nos moldes preconizados no 

§2º, do art. 528, do Código de Processo Civil. 5. Ausência de qualquer 

documento comprobatório dos fatos descritos na petição de recurso ordinário, 

em especial a situação de desemprego e a efetiva renda percebida pela 

executada no período objeto da execução, que impede a identificação, de 
plano, da alegada involuntariedade no inadimplemento. 6. Segundo a 

orientação jurisprudencial desta Corte, o desemprego, a constituição de nova 

família e o nascimento de outros filhos não são suficientes para justificar, por 

si sós, o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias 

serem examinadas em ação revisional. Precedentes. 7. A redução do valor da 

pensão alimentícia opera-se a partir da citação das exequentes na ação 

revisional e não desonera a executada de adimplir as parcelas anteriores, cuja 

cobrança permanece hígida. Precedentes. 8. "A rescisão do contrato de 

trabalho do devedor de alimentos não tem o condão de retirar a liquidez do 

título executivo judicial que fixou o valor da pensão alimentícia em 

percentual incidente sobre a sua remuneração mensal. A mudança da situação 

financeira do alimentante deverá ser discutida em ação revisional de 
alimentos, não em execução" (AgRg no REsp 1391531/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 

12/05/2015). 9. Cenário nacional e mundial de excepcionalidade em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que recomenda, 

excepcionalmente, o diferimento do cumprimento da prisão civil em regime 

fechado ou imediatamente em regime domiciliar, a critério do credor, tendo 

em vista a possibilidade de o devedor de alimentos vir a contrair tão 

perniciosa doença. 10. Observância do atual entendimento desta Terceira 

Turma acerca do cumprimento da prisão civil no período de pandemia, fixado 

por ocasião do julgamento do HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021. 11. Ordem 
parcialmente concedida, de ofício, para evitar, neste momento, a prisão civil 

do devedor de alimentos sob o regime fechado, facultando ao credor indicar, 

no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja 

cumprida no regime domiciliar ou se prefere diferir o seu cumprimento, sem 

prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais 



47 

 

 

 

ou sub-rogatórias. 12. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO E ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. (grifou-se)56 

  

Por fim, nota-se importante que, uma vez suspenso ou rescindido o vínculo de 

emprego perde-se a origem, as causas, e a periodicidade de pagamentos ao executado, o que 

consequentemente afasta a fonte pagadora do dever de proceder ao desconto em benefício do 

credor, dessa forma, diante da obrigação, caberá diretamente à figura do alimentante a 

obrigação de entregar quantia certa ao alimentado.  

5.2.2. A Coerção Civil na Pandemia 

 

 Ao que tange ao meio da coerção civil do devedor de alimentos durante a pandemia da 

Covid-19, nota-se que este foi o meio executório que se transformou de maneira mais drástica 

em relação aos demais.  

Esta constatação ocorreu, pois, diante da crise sanitária global se entendeu 

imprescindível a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo 

coronavírus em todos os lugares da sociedade, inclusive em âmbito de estabelecimentos 

prisionais e socioeducativos.  

Dessa forma, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 62 em 17 de março 

de 2020 onde em seu art. 6º previa-se a recomendação aos magistrados com competência 

cível, que considerassem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida 

alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto 

local de disseminação do vírus.  

Posteriormente a esta Resolução do CNJ, em 10 de julho de 2020, foi promulgada a 

Lei n° 14.010, que dispõe sobre o Regimento Jurídico Emergencial e Transitório das relações 

jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, popularmente 

chamada como Lei da Pandemia, que veio para garantir o entendimento do Conselho 

Nacional de Justiça e em seu art. 15 definiu que as prisões civis por dívida alimentícia, pelo 

menos até o prazo de 30 de outubro de 2020, deveriam ser cumpridas exclusivamente na 

modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.  

                                                
56 STJ – RHC: 144872 SP 2021/0092573-6. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 

11/05/2021. TERCEIRA TURMA. Data de Publicação: DJe 14/05/2021.  
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Importa ressaltar que da parte final do dispositivo de nº 15 da Lei nº 14.010/2020 pode 

se retirar que o afastamento da prisão civil em regime fechado, por consequência do presente 

momento, não afasta a viabilidade de cobrança posterior da dívida em aberto57.  

Ademais, apesar da Lei nº 14.010 se caracterizar como uma lei que acrescentou ao 

cenário pandêmico, diversas críticas foram feitas em face de seu prazo de duração, assim 

observa-se o posicionamento de Guilherme Calmon Nogueira Gama e Thiago Ferreira 

Cardoso Neves neste sentido: 

 

Já dissemos em outras sedes, nas muitas aulas e lives feitas, que uma Lei não 

tem o poder de acabar com o vírus, e muito menos com a pandemia. Dessa 

forma, a solução dada pelo legislador, ao que se vê, acabou por se mostrar 

inadequada, na medida em que estabeleceu um marco extremamente limitado 

para a vigência da lei temporária, o qual não será suficiente para tutelar todos 

os problemas que ainda exsurgem da crise provocada pela COVID-19.58 

  

Entende-se ainda, neste ponto, que a colocação de devedores de alimentos em regime 

prisional fechado, conforme é estabelecido pelo procedimento geral, agigantaria conflitos já 

existentes, trazendo a lume diversas falhas estruturais e institucionais relacionadas a direitos 

fundamentais tensionados e a beira do colapso, como se vê no sistema penitenciário 

nacional59.  

Observa-se também uma preocupação com a dignidade da pessoa do alimentante, pois 

diante da efetividade processual, a prisão do alimentante nessa situação peculiar da pandemia 

do Coronavírus é excessivamente gravosa, podendo, ademais, derivar em resultado oposto a 

ratio da norma60. 

                                                
57 TARTUCE, Flávio. A lei n. 14.010-2020 e os tratamentos relativos ao direito de família e das sucessões. 

Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/1489/A+lei+n.+14.010-

2020+e+os+tratamentos+relativos+ao+direito+de+fam%C3%ADlia+e+das+sucess%C3%B5es+>. Acesso em: 

15 ago 2021.  
58 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; NEVES, Thiago Ferreira Cardoso. Fim da pandemia nas relações 

privadas por determinação legal? RJET e 30/10/2020. Disponível em: 
<http://genjuridico.com.br/2020/10/30/fim-da-pandemia-relacoes-privadas/>. Acesso em 15 ago 2021.  
59 D’ALESSANDRO, Gustavo. A prisão civil do devedor de alimentos e a pandemia da covid-19: o litígio 

estrutural como forma de concretização de direitos humanos. Disponível em: 

<https://ibdfam.org.br/artigos/1700/A+pris%C3%A3o+civil+do+devedor+de+alimentos+e+a+pandemia+da+co

vid-

19%3A+o+lit%C3%ADgio+estrutural+como+forma+de+concretiza%C3%A7%C3%A3o+de+direitos+fundame

ntais>. Acesso em: 2 ago 2021.  
60 THOMAZELLI, Daniel; BRAZ, Fernando. A Covid-19 e a Liberação de Presos Civis por Dívidas de 

Alimentos: Uma Análise de Cenários Jurídico-Econômicos Sob a Ótica do Alimentando. Disponível em: 

<https://ibdfam.org.br/artigos/1416/A+Covid-

19+e+a+Libera%C3%A7%C3%A3o+de+Presos+Civis+por+D%C3%ADvidas+de+Alimentos%3A+Uma+An%
C3%A1lise+de+Cen%C3%A1rios+Jur%C3%ADdico-

Econ%C3%B4micos+Sob+a+%C3%93tica+do+Alimentando>. Acesso em: 5 ago 2021. 
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Neste ponto, Flávio Tartuce acrescenta a discussão da coerção civil em contexto de 

pandemia: 

 

De fato, diante de graves problemas que atingem o sistema prisional no País, 

a determinação da prisão do devedor de alimentos - algumas vezes, sem real 

potencial ofensivo - poderia somente aumentar ainda mais a crise 

institucional dos presídios. Nota-se que o art. 529 do Código de Processo 

Civil - ao mencionar a prisão civil em regime fechado - não traz qualquer 

exceção ou alternativa a tal medida. Entretanto, a verdade é que a doutrina e a 
jurisprudência já vinham mitigando a possibilidade de prisão civil em 

algumas hipóteses específicas, como naquelas envolvendo os devedores 

pessoas idosas. Ademais, alternativas para a prisão - como a retenção de 

documentos, caso do passaporte e da carteira de motorista - vêm sendo 

aplicadas por alguns juízes, com fundamento no art. 139, inc. IV, da própria 

Lei Processual.61 

 

Em conformidade com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por converter 

em domiciliar todas as prisões dos devedores de alimentos enquanto perdurar o contexto 

nacional de pandemia, em Habeas Corpus coletivo do Estado do Ceará, em decisão liminar 

com abrangência extensiva a todo território nacional, conforme se observa na seguinte 

ementa:  

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS COLETIVO 

IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO DADA PELO 
DESEMBARGADOR DE PLANTÃO QUE REMETE O PROCESSO AO 

RELATOR. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE 

ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE PRISÃO. 

CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR. QUESTÃO 

PREJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA 

IMPETRAÇÃO. JULGAMENTO POSTERIOR DO MÉRITO DO 

HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONCESSÃO DA 

ORDEM PARA CONVERTER A PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR. 

POSTERIOR PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM PARA TODO O 

TERRITÓRIO NACIONAL FORMULADO PELA DEFENSORIA 

PÚBLICA DA UNIÃO PREJUDICADO. 1- Os propósitos da presente 
impetração consistem em definir: (i) preliminarmente, se é admissível o 

habeas corpus, seja no que tange ao cabimento, seja no que tange a 

superveniente perda do objeto da impetração; (ii) se porventura superada a 

preliminar, se o cumprimento das prisões civis de devedores de alimentos 

decretadas antes da entrada em vigor da Lei 14.010⁄2020 deve ser diferido 

ou ocorrer em regime de prisão domiciliar. 2- O julgamento do mérito da 

impetração pelo Tribunal de Justiça do Ceará, ocasião em que foi concedida 

parcialmente a ordem para converter em domiciliar as prisões dos 

devedores de alimentos enquanto perdurar a pandemia do 

coronavírus, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus que 

havia sido impetrado nesta Corte em face da decisão do Desembargador 

                                                
61 TARTUCE, Flávio. O coronavírus e os grandes desafios para o Direito de Família – A prisão civil do 

devedor de alimentos. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/familia-e-sucessoes/322568/o-
coronavirus-e-os-grandes-desafios-para-o-direito-de-familia-a-prisao-civil-do-devedor-de-alimentos>. Acesso 

em: 9 ago 2021.  
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Plantonista que remeteu o processo ao Relator, prejudicado, 

consequentemente, o pedido de extensão, que havia sido formulado pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para que a ordem fosse estendida a 

todos os devedores de alimentos em território nacional. 3- Habeas corpus 

prejudicado. (grifou-se)62 

 

 Contudo, como demonstrado nos apontamentos prévios acerca do meio da coerção 

civil entende-se que o principal objetivo de se utilizar a prisão civil do devedor de alimentos é 

conseguir um constrangimento moral do devedor, através do qual se buscaria o adimplemento 

da obrigação. Dessa forma, nesta situação de se transformar a prisão em domiciliar, mesmo 

que em virtude do vírus, respalda-se a dúvida dos magistrados acerca da coercibilidade da 

medida.  

 Neste ponto, Conrado Paulino da Rosa e Cristiano Chaves de Farias acrescentam 

conforme o seguinte fundamento: 

 

Sem dúvida, permeada dos melhores propósitos, o ato de recomendação (que 

já influenciando vários Tribunais brasileiros), certamente, terminará por 

contribuir, sem perceber, para um aumento significativo do inadimplemento 

alimentício. Isso porque, em prisão domiciliar, sob o ponto de vista prático, já 

estão todas as pessoas, durante esse período de confinamento. Por 

conseguinte, para o devedor restou esvaziada qualquer pretensão coercitiva. 

Ele não sentirá qualquer coação, exortando-o ao adimplemento. 

E, tudo isso, sem contar que, para o credor, o término (tão aguardado!) do seu 

calvário representará esvaziado e sem qualquer efetividade, beirando um 
atentado à sua dignidade - e da própria Justiça. 

Dúvida não há sobre a singularidade, delicadeza e dificuldades desse 

momento. Todavia, a determinação de prisão domiciliar ao devedor de 

alimentos, em circunstância símile a toda a população, acarretará um 

incentivo à desídia e ao bom senso.63 

 

No mesmo sentido, Araken de Assis em âmbito doutrinário comenta: 

 

E, com feito, 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 experiência, o obrigado não se sensibilizará com a 

medida judicial. As experiências de colocar o executado em albergue, à 

margem da lei, em nome de um duvidoso garantismo, revelaram que o 

                                                
62 STJ – HC 568021 CE 2020/0072810-3. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 

24/06/2020. Segunda seção. Data de Publicação: DJe 31/08/2020.  
63 ROSA, Conrado Paulino; FARIAS, Cristiano Chaves. A prisão civil do devedor de alimentos e o coronavírus: 

o calvário continua para o credor. Disponível em: 
<https://ibdfam.org.br/artigos/1400/A+pris%c3%a3o+do+devedor+de+alimentos+e+o+coronav%c3%adrus:+o+

calv%c3%a1rio+continua+para+o+credor>. Acesso em 9 ago 2021.  
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devedor, nesta contingência, prefere cumprir a pena em lugar de pagar a 

dívida.64 

 

 Ademais, observa-se que outras medidas executivas atípicas de coerção podem vir a 

ser utilizadas, e podem provocar mais efeitos diante da vontade do devedor que a própria 

prisão domiciliar, conforme expõe Rafael Miguel Delfino: 

 

A toda evidência, numa pandemia com consequências econômicas nefastas, 

onde as pessoas fatalmente precisarão de crédito até mesmo para sobreviver 

(ou para a sobrevivência de seus negócios), o protesto do pronunciamento 

judicial e inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes se 

revela importante instrumento de coação. Depois tem a suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) do executado, a apreensão do passaporte 

(medida talvez nem tão efetiva no momento, é verdade), e tantas outras 

medidas executivas atípicas que podem ser livremente criadas a partir do 

poder geral de execução conferido ao magistrado pelo artigo 139, inciso IV, 

do CPC.65 

 

 Para terminar, deve se atentar que como o contexto pandêmico ainda é uma realidade 

em todo o mundo, os Tribunais brasileiros ainda optam por decidir acerca da coerção civil 

com base na Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça e na Lei nº 14.010/2020, mesmo 

que nesta última já tenha se ultrapassado o seu tempo de vigência conforme sua determinação 

legal.  

 Dessa forma, observa-se a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 

julgamento de agravo de instrumento no mês de agosto de 2021: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. SITUAÇÃO DE 
PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Conquanto tenha expirado o prazo de vigência do artigo 15 da Lei 

14.010/2020, que estabeleceu marco temporal para que a prisão civil fosse 

cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar e em que pese não 

haver atualmente nenhuma norma legal regulando o modo pelo qual deverão 

ser cumpridas, inegável a continuidade da crise sanitária, o que obsta a 

coerção em estabelecimento prisional e em regime fechado ante os riscos de 

contaminação. 2. Embora haja divergências acerca da melhor medida, se a 

simples suspensão da prisão civil ou a sua conversão em prisão domiciliar, 

não compete ao devedor escolher aquele que deve ser empregada, sob pena 

de completa desvirtuação dos princípios que regem a execução. Se a parte 
credora considera que a prisão domiciliar é de pouca efetividade e prefere a 

                                                
64 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2020. p. 180-181.  
65 DELFINO, Rafael Miguel. A efetividade do direito a alimentos na pandemia e a pandemia da 

impenhorabilidade absoluta do auxílio emergencial. Disponível em: 
<https://ibdfam.org.br/artigos/1461/A+efetividade+do+direito+a+alimentos+na+pandemia+e+a+pandemia+da+i

mpenhorabilidade+absoluta+do+aux%C3%ADlio+emergencial>. Acesso em: 3 ago 2021.  
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suspensão temporária do cumprimento de prisão, preferindo aguardar o 

término das restrições causadas pela pandemia do coronavírus, essa deve ser 

a medida adotada. 3. Decisão reformada para suspender temporariamente a 

ordem de prisão em estabelecimento prisional e em regime fechado. 4. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE DESPROVIDO. 

(grifou-se)66 

5.2.3. A Expropriação na Pandemia 

 

 Quanto ao método de execução da penhora de bens, também chamada de 

expropriação, nota-se que este foi o meio de execução que menos sofreu alterações em 

consequência da pandemia do Coronavírus em comparação com os demais métodos 

executórios.  

Isto ocorre em virtude da expropriação ser um meio utilizado quando já esgotadas as 

outras maneiras de se conseguir a prestação pecuniária, e assim a execução abrangerá os bens 

do devedor. Entende-se que é um meio de execução voltado diretamente ao patrimônio do 

devedor e não abrange nada além deste.  

 Dessa forma, como a expropriação é um meio considerado indireto de se conseguir a 

prestação pecuniária, não houve grandes alterações nas decisões dos Tribunais brasileiros, 

além de se observar nas jurisprudências nacionais o entendimento deste como o meio mais 

razoável ao adimplemento da obrigação no contexto da pandemia.  

 Assim, observa-se decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em agravo de 

instrumento que defere as pesquisas patrimoniais para localizar bens ou valores possíveis de 

penhora do devedor no contexto da pandemia: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL EM RAZÃO DA PANDEMIA. 

PRISÃO DOMILIAR. INEFICAZ. RELATIVIZAÇÃO DA NORMA. 

SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 

FINALIDADE DO PROCESSO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO RITO PESSOAL E DA 

EXPROPRIAÇÃO EM UM MESMO PROCEDIMENTO. DECISÃO 
REFORMADA. 1. Caso concreto em que foi apresentado cumprimento de 

sentença sob o rito pessoal e foi pleiteada a expropriação de bens do 

executado no mesmo procedimento. 2. Em uma situação ordinária, deve 

prevalecer o posicionamento legal, acerca da impossibilidade de cumular, 

nos mesmos autos, o rito da constrição pessoal e o rito da constrição 

patrimonial. No entanto, não se pode desconsiderar a situação 

extraordinária em que o mundo inteiro vive atualmente, ocasionado pela 

pandemia do COVID-19, que acarretou diversas consequências, inclusive 

                                                
66 TJ-DF 07087695220218070000 Segredo de Justiça. Relator: Getúlio de Moraes Oliveira. Data de Julgamento: 

04/08/2021. 7ª Turma Cível. Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/08/2021.  
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jurídicas, tal como a suspensão do cumprimento de todas as ordens de 

prisão civil no DF, em virtude do não pagamento de alimentos, enquanto 

durasse a situação emergência gerada pela COVID-19 (HC coletivo sob o 

n. 0706777-90.2020). 3. A observância do rito legal previsto não pode se 

sobrepor à finalidade do processo, que, in casu, é salvaguardar os direitos 

da criança que necessita de pensão alimentícia para viver. Assim, resta 

claro que, seja pelo rito da constrição pessoal, ou seja pelo rito do 

patrimônio, o objetivo que se busca neste processo é satisfação do crédito a 

que uma criança, por lei, tem direito, e que dele necessita para viver. 4. Não 

se mostra razoável que a criança fique à míngua de recursos que necessita 
para viver e se desenvolver, tão somente pela observância estrita da 

formalidade legal, sobretudo porque o art. 536, do CPC, permite ao juiz, 

determinar medidas necessárias à satisfação do crédito do exequente. 5. 

Conforme parecer do Ministério Público, nada obsta que, de maneira 

excepcional e transitória, possa ser deferida a realização de pesquisas 

patrimoniais para localizar bens ou valores do devedor passíveis de 

penhora, restando, ainda, ao alimentando, caso não sejam alcançados 

valores disponíveis, após a melhora da crise sanitária, buscar a prisão civil 

do devedor. 6. Recurso provido. (grifou-se)67 

 

 Ainda acerca do meio expropriatório de execução de alimentos durante a pandemia 

da Covid-19, observou-se possível, de acordo com os movimentos jurisprudenciais, a 

penhora do valor recebido como auxílio emergencial pelo devedor.  

Ressalta-se que, apesar de se entender o auxílio como um bem impenhorável, 

conforme o entendimento da Resolução 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, 

percebe-se que os alimentos devidos sobrepõem-se a este entendimento e, assim, devem ser 

repassados aqueles que necessitam para sua sobrevivência. Compreende-se  que é uma 

verba que auxiliaria tanto a sobrevivência daquele que recebe o auxílio emergencial, no 

caso vê-se o devedor, como também auxiliaria aquele que depende da pensão alimentícia 

para suas despesas básicas, no caso o credor. 

 Neste ponto, observa-se a colocação de Rafael Miguel Delfino, que busca elucidar a 

Resolução 318/2020 e a obrigação alimentar: 

 

A recomendação do CNJ é altamente válida para dívidas civis em geral, não 

prevalecendo, obviamente, diante de dívidas alimentares.  

Trocando em miúdos, o auxílio emergencial é impenhorável, mas não 

absolutamente impenhorável. É relativamente impenhorável. Vale lembrar 

que nem mesmo o bem de família é absolutamente impenhorável, conforme 

já asseverou o STJ. A exceção de impenhorabilidade dos incisos IV e X do 

artigo 833 do CPC – e, portanto, do auxílio emergencial, por equiparação – 

não se aplica face à dívida alimentar.68 

                                                
67 TJ-DF 07107643720208070000 Segredo de Justiça. Relator: Josapha Francisco dos Santos. Data de 

Julgamento: 12/05/2021. 5º Turma Cível. Data de Publicação: PJe 21/05/2021.  
68 DELFINO, Rafael Miguel. A efetividade do direito a alimentos na pandemia e a pandemia da 
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 Dessa forma, para apresentar o contexto, observa-se novamente um julgado do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal, este que trata da excepcionalidade da 

penhorabilidade do auxílio emergencial:  

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA. 

AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. NATUREZA DE RENDA. 

CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 838, § 2º, CPC. RECURSO 

PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em 

cumprimento de sentença de alimentos, que indeferiu o pedido de 

expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, bem como ao Banco do 

Brasil, a fim de saber se o executado foi beneficiado com o auxílio 

emergencial oferecido aos cidadãos em face da pandemia da Covid-19, para 

que fosse realizado bloqueio de 40% (quarenta por cento) desse benefício. 

2. Apesar da recomendação constante na Resolução nº 318/2020 do CNJ de 

que os valores a título de auxílio emergencial não serão objeto de penhora, 
inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável, nos 

termos do art. 833, IV e X, do CPC, o auxílio emergencial tem caráter de 

renda, haja visa os termos do dispositivo legal de sua instituição - Lei nº 

13.982/2020, e seu decreto regulamentador de nº 10.316/2020. 3. Neste 

contexto, revela-se possível o bloqueio em questão, porquanto o CPC 

excepciona a impenhorabilidade do salário no que tange ao pagamento de 

débito de natureza alimentar, como é o caso das pensões alimentícias (art. 

838, § 2º). 3.1. Precedente da Corte: (...) I - Os genitores possuem o dever 

de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência 

material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, 

vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a 
manutenção e sobrevivência da prole. II - Não há excesso de execução se os 

valores executados não extrapolam o objeto do acordo de alimentos, cujo 

cumprimento se postula. III - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos 

vencimentos, soldos e salários e excepcionado pelo § 2º do art. 833 do 

CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações 

alimentícias. IV - Negou-se provimento ao recurso. (6ª Turma Cível, 

07033857920198070000, rel. Des. José Divino, DJe 06/08/2019). 4. 

Atendendo a essas premissas, cabível a penhora do auxílio-emergencial 

recebido pelo agravado, no limite de 40% (quarenta por cento) sobre cada 

parcela, conforme solicitado pela recorrente. 5. Agravo de instrumento 

provido. (grifou-se)69 
 

5.1.4. O Desapossamento na Pandemia 

 

Por fim, acerca das execuções por desapossamento, conforme visto no ponto 4.4. desta 

monografia, estas são consideradas como um meio excepcional, de rara aplicação no meio 

jurídico, e baseada em obrigações de dar coisa certa ou entregar coisa certa. Dessa forma, em 

                                                                                                                                                   
<https://ibdfam.org.br/artigos/1461/A+efetividade+do+direito+a+alimentos+na+pandemia+e+a+pandemia+da+i

mpenhorabilidade+absoluta+do+aux%C3%ADlio+emergencial>. Acesso em: 3 ago 2021.  
69 TJ-DF 07140208520208070000 - Segredo de Justiça. Relator: João Egmont. Data de Julgamento: 

09/12/2020. 2ª Turma Cível. Data de Publicação: PJe 07/01/2021.  



55 

 

 

 

virtude de suas características, não houve modificações durante o período de pandemia 

causado pela Covid-19.  

Contudo, da mesma maneira que as demais execuções no contexto pandêmico, 

compreende-se que caso haja qualquer modificação na condição econômica daquele que deve 

alimentos torna-se necessária a propositura de uma ação revisional, em busca de adequar a 

necessidade do credor com as possibilidades do devedor. 
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6. CONCLUSÃO  

   

 Com a presente monografia observou-se possível analisar, sob a perspectiva do Direito 

a Alimentos como um direito fundamental estabelecido pela Constituição Federal, o 

procedimento de execução e seus meios típicos utilizados em face de situações de 

inadimplemento, conforme o Código de Processo Civil. Bem como, também foi possível 

compreender e analisar as mudanças nas medidas executórias causadas pela pandemia do 

Coronavírus e sua urgente necessidade de prevenção. 

 No tocante ao meio de execução do desconto em folha, observou-se que mesmo diante 

de situações de suspensão ou rescisão contratual, deve se manter a prestação alimentícia, uma 

vez que este versa diretamente sobre a sobrevivência do credor. Tornou-se possível ainda, 

através da análise jurisprudencial realizada, extrair-se que nas situações já citadas cabe ao 

devedor requerer ação revisional ou exoneratória de alimentos, visto que a simples mudança 

na condição socioeconômica não se sustenta como argumento para deixar de cumprir a 

obrigação.  

 Ao observar o meio de execução da coerção civil, notou-se que esta foi medida que 

obteve a maior alteração dentre as demais, isto ocorreu, pois diante da Resolução 62 de 2020 

do Conselho Nacional de Justiça se aconselha a prisão domiciliar em vez da prisão civil em 

regime fechado daqueles que deviam alimentos; este entendimento foi ainda reforçado pela 

Lei nº 14.010/2020, que mesmo estabelecendo prazo de vigência para as suas disposições, 

reafirmou que diante de uma situação sanitária pandêmica como a do Coronavírus, a prisão 

domiciliar seria a melhor opção, visto existir a necessidade de se assegurar a saúde de todos 

os cidadãos, seja credor ou devedor de uma obrigação alimentar. Entendeu-se assim que 

diante das medidas de prevenção da Covid-19 esta modificação atendeu as necessidades da 

sociedade em geral, contudo, observando posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais se 

questiona ainda acerca da sua efetividade e da satisfação do credor. 

 Observou-se também que o meio da expropriação durante a pandemia foi considerado 

a melhor medida para execução, uma vez que não atinge a esfera pessoal do devedor e sim a 

sua esfera patrimonial. Esta monografia apresentou ainda a possibilidade de expropriação do 

valor recebido como benefício auxílio-emergencial no período pandêmico, mesmo que este 

seja um bem impenhorável no entendimento da Resolução 318 de 2020 do Conselho Nacional 

de Justiça, entendeu-se que o valor do auxílio serviria tanto para o devedor, como também 

para aquele que depende deste para suas necessidades básicas, o credor.  
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 Por fim, notou-se que diante do meio da execução por desapossamento, considerado 

de rara aplicação no mundo jurídico, não houve modificações. Contudo, entendeu-se que esta 

é uma obrigação de dar coisa certa, ou de entregar coisa certa, e caso o alimentante 

encontrasse algum empecilho na efetivação da obrigação se aconselha uma ação revisional ou 

ainda exoneratória, de forma que, como consiste em sua grande parte em bens e objetos não 

fora influenciada pela pandemia.   

 Dessa forma, em suma, pode-se concluir que os alimentos são um direito fundamental 

e uma obrigação que deve ser cumprida a qualquer momento, inclusive no contexto de uma 

pandemia como a da Covid-19. Assim, diante da necessidade do bem maior que envolve toda 

a sociedade, deve-se modificar as maneiras as quais serão prestados os alimentos, contudo, de 

nenhuma forma, estes podem ser deixados de prestar, pois se compreende que estes versam 

diretamente sobre a sobrevivência de quem os necessita, sendo um direito social disposto na 

Constituição Federal de 1988.  
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