
SUlJlário 


INTRODUÇÃO ................. ......................................... ............................................... .. .... ... .... .......... 11 


CAPÍTULOS 

1 - CONCEITOS FUNDAMENTAIS DOS ALIMENTOS NO 

DIREITO MATERIAL ............................ ........ ..... .. ........... .. .. ............. ................ ..... 13 


1.1 Introdução ..................... .............. .... ................ .. .................................... .. ........... .. .......... 13 


1.2 Conceito de Alim e ntos e Pressupostos para Sua Fixação .. ....... .......... 13 


1.3 Origem da Obriga ção Alimentar ......... ........ ......... ...................................... ........ 14 


1.4 Sujeitos da Obrigação Alimentar... .................. ............... .......... .. ..... ..................16 


1.5 Divisibilidade da Obriga ção Alimentar ................. ........................... ....... .... .. 17 


1.6 Os Alimentos Complementares e o Art. 1.698 do Código Civi L ...... 17 


1.6.1 	 Inaplicabilidade do art. 1.698 do Código Civil em 

sede de execução ........ .. .............. ....................... ......................... .... .. .. ... .. .. ............ 21 


1.6.2 	Breve análise das demais co nsequências processuais 

do art. 1.698 do Código Civi l. ............... ................ ........ ......................... ....... ..... 22 


1.7 Prescrição da Obrigação Alim e ntar... ........ ........... ....... ... ... ........ .... .... .............. 34 


1.8 Revisão da Obrigação AJimentar ........... .. ... .. .............. ...... .. .................. ............. 36 


1.9 Privilégio do Crédito Alimentar............ ............................................................. 37 


1.10 	 Temporariedade e Transmissibilidade da Obrigação 

Alimenta r ........ ............ .. ...... ............. ... .............................. .... .. .. .. ...................... ........ ...... 38 


1.11 Impossibilidade de Cessão do Crédito Alimentar .. ................... ....... .. ..40 


1.12 Impenhorabilidade e Incompensabilidade dos Alimentos ............41 


1.13 Classificações dos AJimentos que Interessam à Execução: 

Atuais ou Pretéri tos; Vencidos ou Vincendos .. ....... .. .. ........ ....... .. ... ..........41 


2 	- CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA EXECUÇÃO E NORMAS GE RA IS 

DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ........................ ...................... .. .. .................. .43 


2.1 Introdução ....... ........... ........ ................. ..... .. ....................................................................43 


2.2 A "Nova" Execução e a Necessidade de Uma Adequação da 

Execução d e Alimentos ................... ... ....... ....................................... ... .. ..... ........ .....43 


2.3 Conceito e Finalidade da Execução ...... ......................................... ...................44 


2 .4 Princípios da Execuçã o ............................... ....... ............ .. ..... ................................. 45 


2.5 legitimidade Ad Causam na Execução .... .... .. ..................... .. ..................... .... .48 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 	A Capacidade Processual e as Peculiaridades em Sede de 
Execução de Alimentos.......................... ......................... .. .. ... ...... .......................... '1 0 

2.6.1 Capacidade de ser parte ... ...... .. ....... .. ........ ........... ... .. .. ....... .. ........ .... . ... .. 5 1 


2.6.2 Capacidade de estar em juízo............ .. ......................................................... 53 


2.6.3 Legitin1ação ................... .. .. .................... ...... ..................... .. ................ ............... ...57 


2.6.4 Ca pacid ad e Postula lória ........................... .. ............. ..... ......................... ...... 57 


2.7 Inadimplemento como Requisito para a Execução ............ ....................58 


2.8 Título Executivo e a Obrigação Alimentar .......... .. .. .. .... .. .. ......... .................. 59 


2.9 	 Sintetizando as Condições da Ação e os Pres upostos 

Proc ssuais para Execução de Alimentos ................... ... ............................. 6 1 


3 - TÉCNICAS PRÓPRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS ....... ............. ...65 


3.1. Introdução ........... .. .. ........................ ....................... .. .................. .................... .............. .65 


3.2 Prisã o Civil ..................... .. .. .... .. .... ....... .. .. ............ .. .. .. ............................ .. ...................... .67 


3.2.1 Previsão constitucional: auto r ização e requi s itos .......... .................... 6c 


3.2.2 A Súmula 309 do Su perior Tribunal de Justi ça ................................. .. .70 


3.2.3 Prazo da prisão .................. ....... .......................................................................... 71 


3.2.4 Parcelas incluídas no decreto prisi ona l.. ..... .... .. .... .... ... .. ................. ........ 74 


3.2.5 Pagamento da d ívida após decreta da a p risão ..... .......... ......... .. ........... 75 


3.2.6 A necessidade de uso ra cional da p r isão civil ....... .. ........ .. ... ........ .. .. .... 77 


3.2.7 Rito do art. 733 do CP C.................................... ................. ........................ ..... .78 


3.2.8 A defesa do devedor .. .... .. .. .. ....... .... ............ .............. .. ...................................... 85 


3.3 Desconto em Fo lha ............................................. ............... .. ... .............. ... ....... ........... 89 


3.3.1 Desnecessidade d e inadim plemento ....... .. ..... .. ..... .. ............ .. ................... 91 


3.3.2 Natureza executiva da técnica ................... .. .... ............ .. ..... .. .... ........ .. .. .... ... 92 


3.3.3 Responsabilidade do empr gado r ...................................... ....................... 2 


3.3.4 Procedimento .............. .... .. .. ............................ .. ............ .. ... ................................. 93 


3.3.5 Prestações que permitem o descon to em folha ....................... .. ......... 94 


3.4 Expropriação Direta de Créditos........... .... .................. .......................... .. ....... 4 


3.5 Sistem a tização das Técnicas de Execução dos Alimentos ..................97 


4 - TÉCNIC S SU PLETIVAS PARA EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS ... .... ......... .... 101 


4.1 Introdução ....... ................ ........ .................................................. ........................... ....... 10 1 


4.2 Cumprimento de Sentença.................................... ............................................. 101 


4.2.1 	 O rito do cumprimento de sentença qu e fi xa 

obrigação alimen ta r ............. .. ......................... ........... ........ .. ............................ 105 


4.2.1.1 Competência ....... ........................... .. ........................................................ .... 105 


4.2.1.2 Forma do pedido para cu mp rimento da sente nça .................. ... .. 106 


4.2.1.3 Necessidade de intim ação ou citação do devcctor. ....................... 107 


4.2. 1.4 Multa de 10%.............. . 


4.2.1.5 Pen hora ................. .. ..... . 


4.2.1.6 lntimação da pe nhor. 

4 .2.1.7 Impugnação ......... .... .. . . 


4.2.2 Líquidaçã( da se l1ten çê 

4.2.3 Concu rso de credores E 

4.3 Processo de Execução ........ .. 


4.3.1 	Aplicabilidade dos arl 
CPC? ............ ......... .. ............... . 

5 -	 EXECUÇÃO DAS TUTELAS DE U 

5.1 Introdução ..... ........ ...... .. ..... ........ 


5.2 Noções Essenciais Sobre as 

5.3 Requisitos para as Tutelas 

5.4 	Características das Tute 
Alimentos e Sua Execução 

5.5 Alimentos Provisórios .. .. ..... 

5.6 Alimentos Provisionais .. ..... 

5.6.1 Necess id ade de ação pr 

5.6.2 	Ali m e ntos provis ionai 
inciden te I? ........................... 

5.7 Alimentos Fixados por Tut 

5.8 A Fixação do Quantum dos 

5.9 Como Compatibilizar os AI 
- Art. 852 do CPC Versus A 

5.10 	Os Efeitos da Revogação, 
Alimentos Fixado Liminar) 

5.11 Há Distinção na Execl 
para a dos Alimentos Pr 

6 - QUESTÕES ATUAIS ................... ....... 


6.1 Introdução ............................ .. .. .. 


6.2 Alimentos no Estatuto do II 


6.2.1 	A s olidariedade dos a 
art. 12 do Es tatuto do td 

6.2.2 Os possíve is devedores 

6.2.3 	Impa 'sib il id de de pri 
solidária........... .... .. .......... .... . 

6.2.4 Po ss ibilidade de o dev 
chamamento ao process ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



........... .... ..... .... ............................................................. 50 

e as Peculiaridades em Sede de 


e ........ ... ... ........ ... .................. .. .. ............................... ...51 


juízo............ ........................................................... 53 


............... .... .. ...... .......................................................... 57 


ia ................. .... ........ ... ... .......... .. ...................... ... ......... 57 


~uisito pa ra a Execução ................................58 


ação Alimentar ..... .. .. .. .. ............................ .......... 9 


ões da Ação e os Pressupostos 

o de Alimentos ......... .. ............ .............. .. ........... 61 


XEC UÇÃO DOS ALIMENTOS ......... ...... .. .. .... 65 


.... .. ...................... .. ... .... ....... ................................... .. .... 65 


............................. ........................................................ 67 


lI: auto rização e req uisilos ............................ .. 69 


rior Tribunal de Justi ça .................................... 70 


......... .. .. ..... ........... .. ... .. .... ... .. ... ... ..................... .... .... ..... 7 1 


lecrcto prisional ......................... .. ..................... .. .74 


pós decretada a prisão ..... .. ... .. .. ..... ................ .. 75 


'acional da prisão civil ... .. .. .. ............ .. ................ 77 


: ...... .. .. .... .. .. ..... ...... .. ..... .. ...... ... .. ... .. .......................... .. .78 


.... .. ... ............... .... ... .............. ....... ..................... ............ 85 


................................. ........................... .... ... .. ... .............89 


dimplemento .......................................... .. ......... ...9 1 


técnica .... .. .... .... .. ... .. .. ............... .. ...... .. .......... ... .. ...... 92 


mpregador .. ... .... ...... .......... .... ..... ...... .. ...................92 


.................................................................. .... ..... ..........93 


em o desconto em folha .. .............. ...................94 


éditos........... ............................................................ 'I 


as de Execução dos Alimentos .................. 97 


~XECUÇÃO DOS ALIMENTOS ................... . 101 


.... ...... .... .. ......... .. ................... .. ................... .............. 101 


.......... ........ .............. .. ... ...................... .... .................. 10 1 


ento de senten ça qu e fixa 

.............................................. .. .. .... .. ......................... 105 


....................................... .. .... ... .... ... .......................... 10 


cumprimento da s ntença ....................... 106 


ação ou citação do devedor .......... .... .......... 107 


4.2 .1.4 Mulla de lO(VO ............................................................................................... 108 


4.2.1.5 Penhora .................. ....................................................................... ..... .. .... ..... .. 109 


4.2 .1. Inlilllaç30 da penhora .............................................................................. 110 


4.2 . 1 .7 Impll/:~naçãtJ .................................................................................................. 110 


4.2 .2 Liquidação da senlc nça .................... .. ......................................................... 111 


4.2.3 Concurso de credores e o crétli lo al imcl1lar....................................... 112 


4.3 Processo de Execução ....... .............................. ....... .. .. .. .... ............ ....... .... .............113 


4.3.1 Aplicabllid 	de do ' arts. 615-1\, 652-A e 745·A do 

CPC? ...... ................................ .. ... ..... ... ............................... ..... .. .............................. 115 


5 - EXECUÇÃO DAS TUTELAS DE URGÊNCIA EM SEDE DE ALIMENTO .. .. 11 7 


5.1 Introdução ..... .. ..... .. .. ... ........ ............ ................ ... ........ .. .............................................. 117 


5.2 Noções Essenciais obre a Tutelas de Urgência ............................. .....117 


5.3 Requisitos para a Tutelas de Urgência ................................................. .... 120 


5.4 	 Caracterí tica da Tutelas de Urgência que Afetam os 

Alimentos e Sua Execução ................................................................. ......... .. .. .. 121 


5.5 Alimentos Provisórios ...................... ..... .. ............................................................. 124 


5.6 Alimentos Provisionais ........ ... . ... .. ........... ..... .... .............................. .. .. ............ 12 5 


5.6.1 Ncc ssidade de ação principal .................................................................. 129 


5.6.2 	Alimento' provisionai' por procedimento cautelar 
incidenlélJ? ................................................................... .. ........................ ... .. .. ... .. ... 1 O 

5.7 Alimento Fixados por Tutela Antecipada - Art. 273 do CPc........ l31 

5.8 A Fixação do Quulltum do Alimentos Liminares .. .............................. 132 


5.9 Como Compatibilizar os Alimentos Provisórios e Provisionais 

- Art. 852 do CPC Versus Art. 13 da Lei de Alimentos ........................ 13 3 


5.1 0 Os Efeitos da Revogação, da Majoração ou da Redução dos 

Alimentos Fixado Lirninarmente ...._..................... .. ...................................... 1 5 


5.11 Há Distinção na Execução dos Alimentos Provisórios 

para a dos Alimentos Provisionai ?................................... .. .. .. ......... ...136 


6 - QUESTÕES ATUAiS ........ .. .......... .. ............... ...................................................................... 139 


6.1 Introdução .............................. ................. .. .................................................................. 139 


6.2 Alimentos no Estatuto do Ido - Lei n!! 10.741/2003...... ................ 1 


6 . . 1 A .' o lt tlaricdadc dos a lim entos devidos ao ido so 
3rt. 12 do ESlaluto do Idoso ..... ............................................................... ... 141 


6.2.2 Os possíveis dcved res so lidJrios ..................... .. .. .. . .... .. .... .... .. .. . 1 ,H 


6.2.3 Impossib il idade de r i isã Civi l pelo total da dív ida 

so litldria ................................................... ............ .......... ........... ........................... 146 


6.2.4 Possibilidade ele ( dev'dor denl' nd ado se va ler do 

cl1an1amenl dO proccs..................... .........................................................147 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.5 	 Possibilidade de fixação dos alimentos por titlllo 
executivo extrajudicial- art. 13 do Es tatuto do Idos o ..... ................ 151 

6.3 	Alimentos Decorrentes da Lei Maria da Penha 
Lei n º 1 1 .340 / 2006 ................ ............................................................................... 15 2 

6.3.1 	 Na t ureza dos alim entos: provisórios ou 
provisionais? ......... ...... ........................................................................................ 153 

6.3.2 Co mpetê ncia ma te ria l para flx ção dos ali mento · ......... ....... .......... 15 5 


6.3.3 Como e quando o juiz crimi na l fixa os alimen tos ................... .......... 157 


6.3.4 	 Competência material pa ra a execução dos 
ali mentos fixados com base na Le i Mari a da Penha .......................... 158 

6.3.5 	 Competência territorial pa ra a execução dos 
alimentos fixados com base na Lei Maria da Penha ......................... .159 

6.4 	 Alimentos Previs tos em Escritura Pública Lei 
nº 11.441/2007 .............................................. .. ....................................................... 160 

6.5 Alimentos Gravídicos - Lei nº 11.804/ 2008 ................... .. ...................... 163 


6 .6 O Projeto do Novo Cód igo de Processo Civil ........... ................... .............. 166 


CON CLUSÕES...................................... ............. .................... ... ..... .......... .... ................. ................. 167 


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............... ........... .. .................................. ..................... 175 


INTR 

An ali sa r a execução d e 
d isp os itivos do Código de Pro ce 
(Le i n Q 5.478/19 68) n ão é ta refe 
con fli t o , e, e m o u tros, o s is tema 
cui da dos a atividade do profissi oi 

Não bastasse, m uitas norn' 
anos, complicando aind a mais a I 

En tre elas, podem ser meneio 
Có d igo de Processo Civil, como 
1 l. 23 2 /2005), o novo processo ( 
a possib ilidade de divór ci o e?l 
Também pod em ser mencion e 
Es t a t u to d o Ido so (Lei nº 10.74 
n º 11.340/2006) e a Lei de 
1 1.8 04/2008), qu e trouxeran 
a lime n t o , o q ue, por consequên( 

Po r conta dessa grande q' 
Ú lti m os a nos, faz-se n e cessária 
qu e r espeite as inovações sem d 
de tudo, lev e à eficiência neces 
t a manha importância como os aI 

É esse o objetivo deste estu 

Para tanto, serão analisada 
fundame n t a is acerca do institutc 
instituto da execução no Di 
premissas qu e resolverão muito 
es t udo. 

Em se guida, s e rão anal i: 
e xecução dos alimentos: a pri~ 

p agamento e a expropriação dire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


