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CONSULTA N.º 22/2014 – CAOP Cível  
OBJETO: Prisão Civil por Inadimplemento de Obrigação Alimentícia – 

Impossibilidade de Cumprimento do Mandato – Superlotação Carcerária. 

INTERESSADA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FÓRUM 

DESCENTRALIZADO DA CIC. 

 

 
 

 

CONSULTA N. 22/2014: 
 

 

 
 

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Dr.ª Juliana G. 

Krause Kohlmann, d. Promotora de Justiça oficiante na Vara 

Descentralizada da Cidade Industrial da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba, por meio do ofício n° 97/2014, com o anseio 

de obter informações a respeito de eventual providência tomada por 
órgão superior do Ministério Público do Estado do Paraná acerca da 

impossibilidade de cumprimento dos mandados de prisão civil, em 

virtude do quadro de superlotação carcerária e da deficiência do 
número de servidores atuantes na Polícia Civil do Paraná para 

promover o cumprimento de todas as ordens de encarceramento. 

 
Em leitura dos documentos acostados com o ofício 

enviado pela consulente, observa-se que o questionamento surgiu no 

bojo da ação de execução de alimentos registrada sob n° 0000208-
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30.2013.8.16.0188, na qual se constatou que a dificuldade de 

cumprimento dos mandados de prisão civil é notória no âmbito das 

Varas de Família da Comarca de Curitiba e que o embaraço já foi 

objeto de consulta encaminhada à d. Corregedoria do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná. 

 

Diante da situação apurada nos autos, o d. Juízo 
determinou a expedição de ofício à Secretaria da Justiça e da 

Cidadania do Estado do Paraná, pugnando pela disponibilização de 

vagas no Sistema Penitenciário para o cumprimento das ordens de 
prisão civil decorrentes de débito alimentar; bem como requestou o 

encaminhamento dos dados à Promotoria de Justiça responsável para 

ciência e adoção das providências administrativas cabíveis.  

 

É o que cumpria relatar, passo à manifestação. 

 

2. Do Contexto histórico da prisão: 

 

Dentre a gama de direitos mais estimados pela sociedade 

atual, aponta-se para o direito à liberdade como aquele mais prezado 

pelo homem, desde o apogeu das teorias iluministas e do seu 

consequente desenrolar para a Revolução Francesa. 

 

Compreendida a posição de relevo da garantia de 

liberdade, o Direito passa a incidir sobre ela a principal forma de 

punição estatal – a pena restritiva de liberdade. No entanto, é preciso 

apreender que a reprimenda, como forma de resposta social e estatal a 



 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 32504848/4852 3

condutas vedadas pelo ordenamento, fundava-se sobre a limitação 

preponderante de outros direitos. 

 

Percebe-se na segunda metade da Idade Média que as 

penas dirigiam-se à própria integridade física do acusado, infligindo no 

réu as mais variadas mutilações ou lesões graves, até mesmo retirando-

lhe a vida. Vinculou-se a punição do condenado a aspectos da divindade 

católica, de maneira que o acusado provasse sua inocência perante seus 

iguais e frente a Deus. 

 

Não obstante, foi a própria Igreja Católica, que outrora 

imprimiu à Santa Inquisição o poder para realizar torturas e execuções 

em nome do Direito, quem ocupou em certa medida o papel de 

humanizar as penas existentes, conferindo fianças e imunidades para o 

clero e para a burguesia.  

 

Neste período, o cárcere carrega a função de guardar o réu 

até o momento em que a sua pena seria aplicada. De acordo com Tatiana 

Chiaverini, a privação de liberdade “cumpria finalidades administrativas 

nem sempre relacionadas com o processo penal”1. 

 

Com a crescente e gradual revolução industrial do meio 

feudal, a força de trabalho passa a ser a medida de valor do homem, de 

modo tal que mesmo o criminoso deveria estar sujeito ao trabalho, 

especialmente quando ressaltada a questão do decréscimo populacional 

causado pela baixa expectativa de vida e pelas grandes pragas. Assim, a 

figura do trabalho forçado surgiu para diminuir o raio de alcance das 
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penas cruéis, haja vista a ambição de que o réu goze de sua integridade 

física para produzir mais. 

 

Mesmo nas instituições voltadas a abrigar mendigos e 

desocupados, o Estado empregava os instrumentos necessários para 

retirar dessas pessoas a maior produtividade possível. Aqui, coexistiam o 

trabalho forçado e as péssimas condições de vida, as quais sujeitavam a 

camada indesejável da população a um sistema punitivo afinado à 

economia daquela conjuntura. 

 

Uma nova onda de crescimento populacional colaborou 

para que a manutenção das casas de correção, bem como das práticas 

de trabalho forçado a partir da deportação e do emprego de força 

humana nas galés, se tornasse insustentável. O iluminismo permeou a 

construção de um ordenamento jurídico que enxergava com maus olhos 

a utilização de penas cruéis e a existência de prerrogativas para algumas 

classes sociais. 

 

Pretendia-se, então, formalizar um Direito que protegesse 

o cidadão diante do Estado Leviatã. Garantias legais passam a abarcar o 

indivíduo para que a aplicação das penas respeite um sistema punitivo 

lógico e previsível. O cárcere deixa de ser um elemento intermediário no 

exercício punitivo do Estado, já que outros tipos de pena – execuções, 

mutilações, etc. – são rechaçados. Por outro lado, o trabalho forçado 

dentro das prisões já não é mais cobiçado, afinal o fervescente 

capitalismo da época conta com um vasto exército de operários aptos a 

                                                                                                                                 
1 CHIAVERINI, Tatiana. Origem da pena de prisão. Dissertação apresentada à PUC-SP. P. 71. 
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aquiescer a diminutos salários, tirando a responsabilidade do dono dos 

meios de produção de fornecer habitação para seus trabalhadores. 

 

As prisões ganham importância no Direito Penal como a 

principal forma de punição. Dentro do cárcere, os aprisionados 

enfrentavam condições de vida ainda piores do que aquelas encontradas 

na sociedade livre; muitos, inclusive, justificavam a precariedade das 

condições de higiene e salubridade como instrumento de prevenção geral 

negativa, qual seja, a de dissuadir a população exterior à prisão de 

cometer crimes2.   

 

A humanização das prisões foi movimento que permitiu a 

melhoria da alimentação, da saúde e da higiene dentro do cárcere. 

Ainda, acompanhou o processo de humanização das prisões a 

racionalidade jurídica, que buscou determinar na aplicação da pena de 

restrição de liberdade a proporcionalidade em relação ao crime cometido.  

 

Permanecem, desde as principais construções teóricas do 

Iluminismo, as garantias que amparam o réu diante da persecução 

criminal. O princípio da legalidade, exposto pelas máximas “nullo crimen 

sine lege” e “nulla poena sine lege”, abona a intervenção penal somente 

quando lei competente assim prevê. A partir do princípio da legalidade, a 

principiologia do Direito Penal ganha forma, sustentando, além de 

outros enunciados, a inocência do réu até que sentença penal 

                                            
2 Diz Tatiana Chiaverini: “Se a vida fora do cárcere era difícil, a intimidação dos trabalhadores 
só ocorreria se no cárcere as condições de sobrevivência fossem ainda piores”. Origem da pena 
de prisão. P. 96 
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condenatória transite em julgado e a vedação de retroatividade de lei 

penal, excetuada a hipótese em que o acusado seja beneficiado.  

 

A prisão, da perspectiva do Direito Penal, portanto, 

obedece a uma razão própria, com um raciocínio histórico e normativo 

que lhe é peculiar. Nela se insere o pressuposto de realização de um 

ilícito e o cumprimento de vários requisitos legais para a sua decretação. 

 

Por outro lado, a prisão civil se mostra como um instituto 

específico, o qual compreende, em teoria, a mesma consequência – o 

encarceramento -, mas que representa um raciocínio que se desvincula 

dos conceitos de conduta ilícita no âmbito penal. 

 

3. Da prisão civil por inadimplemento de obrigação 
alimentícia e o problema da superlotação carcerária: 
 

De acordo com Maria Verônica Azevedo Braga, em “Prisão 

Civil do Devedor de Alimentos – Aspectos Relevantes”, a prisão civil 

decorre do inadimplemento da obrigação civil de prestar alimentos. 

No entanto, seus fins ultrapassam a mera punição em relação ao 

alimentante inadimplente, quer-se, aqui, coagir o devedor a executar 

o cumprimento da obrigação.  

 

Destarte, a prisão civil é um instrumento coercitivo 

desprovido da carga criminal, que não se submete ao Código Penal e que 

pertence à esfera civil, mesmo que de forma excepcional.  
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Há que se pontuar, não obstante, que o fenômeno do 
aprisionamento de inadimplentes colabora para o fenômeno da 

superlotação carcerária. Impossível desconhecer as circunstâncias 

deploráveis nas quais se arranja o sistema carcerário atual, emperrando, 

inclusive, o desencadeamento eficiente da persecução penal. 

 

No estado do Paraná, em fevereiro do ano corrente, 

noticiou-se3 que a Defensoria Pública do Estado pleiteou o relaxamento 

da prisão de encarcerados de dezesseis cidades, tendo em vista a 

superlotação das carceragens. Constatadas condições insustentáveis de 

higiene, saúde, alimentação e de permanência dos presos nas celas, 

concluiu-se que a retenção dos prisioneiros sob tais circunstâncias se 

igualaria à validação de penas cruéis, vedadas pela Constituição em seu 

art. 5°, inciso XLVII.  

 

Ademais, a precariedade demonstrada por meio de 

inspeções nas carceragens confrontariam também as Regras Mínimas 

para Tratamento de Prisioneiros da Organização das Nações Unidas, o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a 

Tortura e outros tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou 

Degradantes. Informa-se na notícia: 

 
Como premissa, considerou-se que a execução de qualquer 

política pública, inclusive aquelas afeitas à segurança, 

encontra limites materiais à sua consecução e é passível de 

controle judicial. Se não há meios de implementação, a política 

                                            
3 DPPR pede relaxamento coletivo de prisão ilegal. Notícia publicada no sítio eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Disponível em: 
http://www.defensoriapublica.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=129 
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pública deve ser gerida com responsabilidade e dentro da 

legalidade. Argumenta-se, ainda, que é equivocada a 

interpretação restritiva do termo “prisão ilegal”, já que a 

ilegalidade não se refere somente à decisão que decreta a 

prisão, mas também às condições materiais de seu 

cumprimento. 

 
4. Do tratamento da matéria pela jurisprudência 
nacional: 
 
Na jurisprudência nacional o enfrentamento da 

questão aponta, majoritariamente, para a detenção do inadimplente 

por dívida de alimentos em regime fechado.  

 

Entrementes, constata-se que a alegação de 

superlotação carcerária é pouco apreciada pelo Poder Judiciário; em 

regra, a formulação de requerimento no sentido de que o réu responda à 

demanda em regime aberto ocorre em sede de habeas corpus e a 

apreciação da controvérsia é desprezada pelos julgadores, sob o 

fundamento de que a ação tem o condão de examinar somente a 

legalidade da ordem de prisão, de modo que a superlotação seria um 

elemento fático alheio à questão de mérito admitida no remédio 

constitucional. 

 

Porquanto ações coletivas não são promovidas, as quais 

poderiam, a princípio, alcançar resultados mais profícuos para um 

alargado número de pessoas, nota-se que, em regra, o Poder 

Judiciário não abre margem para que o cumprimento da pena de 
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reclusão por dívida de alimentos ocorra em regime outro, senão o 
fechado. 

 

Contudo, em hipóteses excepcionais, paralelas à 
questão da superlotação, o Superior Tribunal de Justiça vêm 

permitindo que inadimplentes por pensão alimentícia cumpram a 

reprimenda em regime domiciliar.  
 

Confira-se: 

 
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 38.824 - SP 

(2013/0201081-3) RECURSO EM HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. 
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PACIENTE COM IDADE 

AVANÇADA (77 ANOS) E PORTADOR DE PATOLOGIA 
GRAVE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL AUTORIZADORA DA 

CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM RECOLHIMENTO 
DOMICILIAR. 1. É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra si proposta, quando 

se visa ao recebimento das últimas três parcelas devidas a 

título de pensão alimentícia, mais as que vencerem no curso do 

processo. Precedentes. 2. Em hipótese absolutamente 

excepcional, tal como na espécie, em que a paciente, avó dos 

alimentados, possui patologia grave e idade avançada, é 

possível o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, 

em prestígio à dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. 

Recurso provido. (STJ - RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 

38.824 - SP, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA). (Destacou-

se). 

 



 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 32504848/4852 10

Comprovada documentalmente a condição de portadora 

de doença cardíaca grave e a idade avançada da paciente, o STJ 

denominou como “hipótese excepcionalíssima” o episódio em que se 

concedeu a devedora de obrigação alimentícia a benesse da conversão do 

regime da prisão civil. 

 

No caso em comento, o conflito entre o estado de saúde da 

ré e a finalidade coatora da pena de reclusão foi sopesado pelo Tribunal, 

o qual fez prevalecer o bem-estar da paciente, uma vez que a 

determinação para cumprimento da prisão civil em regime fechado a 

impossibilitaria de recorrer aos constantes tratamentos clínicos e 

ambulatoriais que propiciam a conservação de sua vida. Descreve a 

Relatora do feito, Ministra Nancy Andrighi: 

 
Como bem coloca o parecer ministerial, não se questiona a 

legalidade da medida, entretanto, no caso em debate, a idade 

avançada e a patologia que acomete a alimentante são fatores 

excepcionais que possibilitam atender o pleito alternativo e 

conceder a ela o beneficio da prisão domiciliar. (...) Segundo a 

jurisprudência do STJ, a prisão civil por inadimplemento de 

obrigação alimentar somente pode ser convertida em prisão 

domiciliar em hipóteses excepcionalíssimas, sempre no intuito 

de, sopesados os interesses envolvidos, prestigiar-se a 

dignidade da pessoa humana, evitando-se que a sanção 

máxima cível se transforme em pena de caráter cruel ou 

desumano. (grifos nossos). 

 

Outros julgados do Superior Tribunal de Justiça 
solidificam a proteção da dignidade da pessoa humana em 

detrimento da persecução penal impiedosa, em situações 
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excepcionais. Cumpre destacar que tal raciocínio tem sua 
construção demonstrada desde o período em que a prisão de 

depositário infiel era permitida. Cita-se: 

 
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. EXISTÊNCIA 

DE DECISÃO NO TRIBUNAL A QUO QUE JÁ INDEFERIU 

OUTRO HABEAS CORPUS. PACIENTE IDOSO E DOENTE. 

CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REGIME DOMICILIAR. 
ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE SALVO-CONDUTO. 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. [...] 3. Consta dos autos que o 

paciente tem idade avançada (80 anos) e encontra-se com a 

saúde debilitada, conforme se lê do atestado médico e do auto 

de prisão colacionados. Nesse contexto, visualiza-se que o caso 

se enquadra na excepcionalidade exigida por esta Corte, que 

tem se mostrado sensível na admissão de regime domiciliar 

para o cumprimento da prisão civil do depositário infiel. 4. 

Habeas corpus denegado. (HC 116.934/MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 16/12/2008). (Destacou-

se). 

 

HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO 

JUDICIAL - LEGALIDADE - NÃO DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA 

DOS BENS DEPOSITADOS APÓS REGULAR INTIMAÇÃO - 

ESTADO GRAVE DE SAÚDE DO PACIENTE - MATÉRIA DE 

PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA VIA 

COGNITIVA DO WRIT – PRISÃO DOMICILIAR - 

EXCEPCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - 

ORDEM NÃO CONCEDIDA E CASSAÇÃO DA LIMINAR EM 

PARTE DEFERIDA. [...] III - A despeito da possibilidade da 

prisão domiciliar, no caso de prisão civil de depositário 
judicial infiel, em situações excepcionais, afere-se não ser 
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este o caso dos autos; IV - Não concessão da ordem e cassação 

da liminar, em parte, deferida. (HC 77.092/PR, Rel. Min. 

Massami Uyeda, 4ª Turma, DJ 15/10/2007). (Destacou-se). 

 
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE 

ALIMENTOS. MAIOR DE 75 ANOS E ACOMETIDO DE 
MOLÉSTIAS GRAVES. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DE 

NORMAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. - É legal a prisão 
civil de devedor de alimentos, em ação de execução contra 

si proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três 
parcelas vencidas à data do mandado de citação, mais as 

que vencerem no curso do processo. Precedentes. - Em 
regra, não se aplicam as normas da Lei de Execuções Penais 

à prisão civil, vez que possuem fundamentos e natureza 
jurídica diversos. - Em homenagem às circunstâncias do 

caso concreto, é possível a concessão de prisão domiciliar 
ao devedor de pensão alimentícia. (HC 44.754/SP, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, DJ 10/10/2005). 

(Destacou-se). 

 

Em que pese haja um reconhecimento da necessidade de 

preservação da dignidade humana nos casos acima destacados e uma 

abertura para o cumprimento da prisão em regime domiciliar nas 

hipóteses de moléstia grave e idade avançada, o STJ mantém incólume a 

necessidade de execução da pena em regime fechado nas demais 

situações, em função do receio de perda do escopo coercitivo da prisão 

civil. Verifica-se uma aparente prevalência soberana do elemento 

coercitivo. 

 

Por outro lado, identificamos que, neste ano, o 

Tribunal da Cidadania emitiu decisão apontando para a 



 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 32504848/4852 13

possibilidade de deferimento da prisão civil do devedor de alimentos 
em regime domiciliar quando constatada a ausência de condições 

legalmente instituídas para o encarceramento de advogado 

inadimplente: 

 
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ADVOGADO 
ALIMENTANTE. RECOLHIMENTO EM CELA SEPARADA DE 

DELEGACIA DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE SALA DE 
ESTADO MAIOR. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DA 

ORDEM. 1. Se o ordenamento jurídico garante a advogado 

supostamente infrator da lei penal o recolhimento em sala de 

Estado Maior, razão não há que justifique recolhimento em cela 

comum de delegacia de polícia de causídico devedor de 

alimentos, porque um ilícito civil não pode justificar tratamento 

mais gravoso do que o previsto para aquele que pretensamente 

viola a norma penal. 2. Aplica-se à prisão civil de advogado a 

regra contida no artigo 7º, V, da Lei 8.906/94 (EOAB), segundo 

a qual constitui direito do advogado "não ser recolhido preso, 

antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de 

Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na 

sua falta, em prisão domiciliar". 3. Ordem de habeas corpus 

concedida. (STJ HABEAS CORPUS Nº 271.256, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 

- QUARTA TURMA). (Destacou-se). 

 
Em julgamento do Habeas Corpus n° 271.256/MS, restou 

consignado que “razão não há que justifique recolhimento em cela 

comum de delegacia de polícia de causídico devedor de alimentos, 

porque um ilícito civil não pode justificar tratamento mais gravoso do 

que o previsto para aquele que pretensamente viola a norma penal”.  
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No entanto, a única premissa que permitiu ao Tribunal 

chegar a tal conclusão, foi o fato de o paciente exercer a advocacia e, 

assim, ser favorecido pela prerrogativa de encarceramento em Sala de 

Estado Maior (artigo 7º, V, da Lei 8.906/94): 

 
Assim, afigura-se uma inversão de valores permitir-se que 

advogado acusado de cometimento de ilícito penal seja 

recolhido a sala de Estado Maior, negando-se, contudo, igual 

direito àquele que tenha praticado um ilícito meramente civil. 

Como cediço, os bens da vida tutelados pela legislação penal, 

pelo princípio da fragmentariedade, são aqueles mais caros ao 

ser humano, merecendo por isso uma atenção maior do 

legislador e impondo-se a seu infrator mais severo rigor na 

punição adotada pelo Estado. Ora, se quando é malferido um 

bem tutelado pelo direito penal, permite-se ao acusado, se 

advogado for, o recolhimento em sala de Estado Maior, a lógica 

adotada no ordenamento jurídico impõe seja estendido igual 

direito àquele que infringe uma norma civil, porquanto, na 

linha do regramento lógico, "quem pode o mais, pode o menos". 

 

Da dedução tecida pelo STJ delimitou-se que, se 
inexistente a cela adequada para manter em cárcere o advogado 

inadimplente, causa não haveria para aprisioná-lo em cela comum, 

afinal a sanção a ser aplicada remete ao âmbito do Direito Civil e 
não do Direito Penal, com todas as suas mazelas decorrentes. 

 

Ora, se de fato o Superior Tribunal de Justiça preza pelo 

resguardo do réu em ambiente diverso das carceragens comuns, pois 

“um ilícito civil não pode justificar tratamento mais gravoso do que o 

previsto para aquele que pretensamente viola a norma penal”, é possível 
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estender este enunciado aos demais devedores de pensão alimentícia 

que não encontram na advocacia a sua profissão. 

 

Essa inconsistência encontrada no exame complacente do 

HC 271.256/MS em relação à rigidez dos demais julgados do STJ aqui 

colacionados desdobra-se ou na infeliz volatilidade de sua 

jurisprudência, que lança à alea a liberdade de um indivíduo, ou na 

inconstitucional deferência em relação à classe de advogados, como se 

os direitos destes profissionais merecessem tratamento privilegiado, de 

modo que o descumprimento de sua obrigação civil não implique em 

uma sanção penal, ao contrário do que ocorre com o restante da 

população. 

 

Entre os Tribunais de Justiça espalhados pelo país são 

encontrados pontualmente julgados que deferem a prisão civil em 

regime aberto.  

 

Cabe especial menção ao Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, o qual, por intermédio dos Ofícios-Circulares n°(s) 
21/93 e 59/99 de sua Corregedoria Geral de Justiça, recomenda que 

a prisão civil por dívida de pensão alimentícia seja cumprida em 

regime aberto. 

 
Trecho do Ofício-Circular nº 21/93 da CGJ do TJ/RS: 

“Considerando a absoluta inconveniência de cumprimento de 

‘prisão civil’ em estabelecimento destinado a apenados por 

fatos criminosos, recomendo a V. Exa. que, não sendo caso de 

prisão domiciliar, determine, sempre que possível, seu 

cumprimento sob regime aberto em ‘casas de albergados’.” 
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Parte do Ofício-Circular nº 59/99 da CGJ do TJ/RS, que 

republicou o Ofício nº 21/93 e acrescentou relação de 

albergues para o cumprimento das prisões alimentícias: 

“Considerando a absoluta inconveniência de cumprimento de 

PRISÃO CIVIL em estabelecimento destinado a apenados por 

fatos criminosos, recomendo a Vossa Excelência que, não 

sendo caso de prisão domiciliar, determine, sempre que 

possível, seu cumprimento sob regime aberto em CASAS DO 

ALBERGADO.”  4 

 
A recomendação da Corregedoria Geral do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul se assenta no pressuposto de que os 

regimes aberto e semiaberto potencializam a possibilidade de 
adimplemento da obrigação civil, haja vista que a liberdade do 

devedor no período diurno favorece o exercício de sua profissão, 

reunindo recursos que lhe permitam honrar com as suas obrigações. 

Seguem os julgados que anuem com o disposto pelos Ofícios-Circulares: 

 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 

PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO. PEDIDO 

DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. 1. Sendo líquida, 

certa e exigível a obrigação alimentar e não se verificando 

qualquer ilegalidade ou abuso de poder, fica mantido o decreto 

de prisão civil, sendo descabido qualquer questionamento 

acerca do binômio possibilidade e necessidade, pois para isso 

se destina a ação de revisão de alimentos. 2. É cabível a 

execução de alimentos mediante coação pessoal relativamente 

                                            
4 Ofícios-Circulares 21/93 e 59/99. Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul. Apud MARTINS, Eduardo Antônio Kremer. A perda da função punitiva da prisão 
alimentar. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13747-
13748-1-PB.pdf 
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às três últimas prestações vencidas antes da propositura da 

ação e todas as que se vencerem no curso do processo. 3. A 

prisão civil decorrente de dívida alimentar deve ser cumprida 

em regime aberto, podendo o devedor sair para exercer sua 

atividade laboral, independentemente do estabelecimento 

carcerário onde se encontrar recolhido, sendo totalmente 

descabido o pedido de prisão domiciliar. Recurso desprovido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70058357070, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 26/03/2014). 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 733, 

CPC. Na execução de alimentos pela modalidade coercitiva (art. 

733, CPC), podem ser executados os alimentos que mantenham 

a característica de atualidade, assim compreendidas as três 

últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da execução, 

mais as que se vencerem no curso da lide (art. 290, CPC). Em 

sede de habeas corpus não tem cabimento questionar a 

impossibilidade de pagamento. O cumprimento da prisão civil 

do devedor de alimentos em regime análogo ao aberto tem por 

finalidade propiciar que ele continue a laborar para não 

prejudicar o sustento próprio e de sua família, bem como dos 

próprios exequentes. DENEGARAM. UNÂNIME. (Habeas Corpus 

Nº 70058194671, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

13/03/2014). 

 

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DÍVIDA DE ALIMENTOS. 

ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO 

EM REGIME ABERTO. 1. Não se verificando qualquer 

ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade 

apontada como coatora, impõe-se a denegação da ordem, 

valendo lembrar que pagamentos parciais não impedem 
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eventual decretação da prisão civil. 2. Descabe, na via restrita 

do remédio heróico, apreciar se o valor dos alimentos está 

adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois 

para isso se destina a ação de revisão de alimentos. 3. A prisão 

civil decorrente de dívida alimentar deve ser cumprida em 

regime aberto, podendo o devedor sair para exercer sua 

atividade laboral, independentemente do estabelecimento 

carcerário onde se encontrar recolhido. Recomendação das 

Circulares nº 21/93 e nº 59/99 da Corregedoria-Geral da 

Justiça. Ordem concedida, em parte. (Habeas Corpus Nº 

70057482317, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado 

em 26/02/2014). 

 

HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. DÍVIDA DE 

ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. REGIME. Em se 

tratando de prisão em que o objetivo é coagir o alimentante ao 

pagamento da dívida, ou seja, sendo a prisão civil, não cabe 

falar em regime de cumprimento da segregação, pois a punição 

não constitui pena. No entanto, a manutenção do segregado em 

regime análogo ao regime fechado, na maior parte dos casos, 

não viabilizará a obtenção de renda para tanto. Logo, a forma 

do cumprimento da prisão civil análoga ao regime aberto é o 

que melhor se aplica ao caso vertente. ORDEM CONCEDIDA. 

(Habeas Corpus Nº 70057625550, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Julgado em 15/01/2014). 

 

5. Conclusões: 
 

Diante dos apontamentos formulados, observa-se que não 

há na jurisprudência nacional uma solução bem estruturada para o 
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problema da superlotação carcerária nos casos de prisão civil por 
inadimplência de obrigação alimentícia.  

 

Também não se tem ciência de que, no âmbito do 
Tribunal de Justiça ou do Ministério Público do Estado do Paraná, 

exista alguma diretiva proposta para dirimir a questão objeto deste 

estudo. 

 

Considerando essas premissas e o resultado da pesquisa 

realizada, as consequências que se observam são as seguintes: 

 

a) A prisão civil obedece à lógica do Direito Civil, 

mesmo que represente a privação de liberdade do devedor. Logo, a 
imposição de uma sanção equivalente à prisão de Direito Penal 

acarreta na deturpação daquele primeiro instituto; 

 
b) O cumprimento da pena em regime domiciliar por 

inadimplente que conte com idade avançada ou que porte doença 

grave é plenamente aceito pelos Tribunais Superiores, independente 
da alegação de superlotação carcerária; 

 

c) O reconhecimento dos efeitos maléficos do cárcere 
equiparado à prisão penal é pontualmente identificado na 

jurisprudência nacional. No entanto, não há obstáculo jurídico-

argumentativo que impeça o pleito de cumprimento da pena de 
reclusão em regime aberto ou domiciliar face o perigo de lesão 

irreparável de direitos; 
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d) Existe suporte na jurisprudência do TJRS e, 
mediante esforço argumentativo, também em julgados do STJ para 

que a consulente, eventualmente, manifeste-se pelo cumprimento 

das penas de prisão civil por débito alimentar em regime domiciliar, 
viabilizando o andamento do feito e a promoção de medida 

igualmente coercitiva, não obstante seja menos gravosa. 

 

6. Frente ao questionamento formulado e aos dados 

fornecidos a este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das 

Fundações e Terceiro Setor, são esses, em tese, os esclarecimentos que 

se entende adequados. 

 

Persistindo dúvidas ou havendo novos questionamentos, 

este CAOP permanece à disposição. 

 
7. À Secretaria, para que: 

 

7.1. Autue-se o ofício n° 97/2014 e os documentos que o 

seguem como Protocolo interno desta unidade. Após, promova-se a 

juntada do presente parecer aos autos correspondentes, extraia-se cópia 

integral, arquive-se e encaminhe-se a versão original à Promotoria de 

Origem. 

 

7.2. Extraiam-se cópias do Protocolo e encaminhem-se: a) 
ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais - 

haja vista o tema circundar o debate afeito à política criminal -, b) à 

Procuradoria-Geral de Justiça, para ciência dos fatos e comunicação de 
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eventual projeto ou iniciativa já implementada no âmbito da 

administração superior para solucionar a questão da superlotação 

carcerária e c) à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, para 

ciência dos fatos e da posição apresentada pelo CAOP neste parecer. 

 

Curitiba, 15 de maio de 2014. 
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