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RESUMO 

 

O presente estudo cuida dos efeitos da ação de insolvência civil no curso da 

execução de alimentos. O objetivo é entender qual a amplitude dos efeitos jurídicos 

produzidos pela insolvência do devedor civil na execução de créditos alimentares. 

Inicialmente, propõe-se explicar qual importância para os credores e devedores da 

existência do procedimento de insolvência civil e, em seguida, discorrer sobre a 

possibilidade de os credores e devedores de alimentos requererem a abertura do 

processo de insolvência. No segundo momento, serão elencados os principais 

efeitos da insolvência civil necessários para compreender a interferência no curso da 

execução de alimentos. No terceiro momento, será estudado o rito executório 

específico do crédito de alimentos, com ênfase no permissivo constitucional para 

prisão civil do devedor de alimentos. Igualmente será tratada a natureza 

quirografária do crédito de alimentos. Ao final, após explicar a submissão integral do 

crédito de alimentos ao juízo da insolvência civil, serão pormenorizados os principais 

efeitos da insolvência na execução de alimentos. 

  

Palavras-chave: insolvência civil, execução por quantia certa contra devedor 

insolvente, alimentos, execução de alimentos e concurso de credores. 
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1. Introdução 

 

Tema pouco abordado no estudo do direito processual civil consiste na 

execução por quantia certa contra devedor insolvente ou, simplesmente, a ação de 

insolvência civil regulada pelo Código de Processo Civil nos artigos 748 a 786-A. 

A insolvência civil – ação cujo intuito principal é realizar o ativo do 

devedor não empresário, quebrado, e pagar a todos os credores – recebeu da 

legislação codificada tratamento em poucos dispositivos. Da mesma forma, doutrina 

e precedentes são poucos, principalmente quando comparados aos de outros temas 

processuais, até mesmo das demais ações executivas. 

Cremos que a pequena quantidade de estudos acerca da ação de 

insolvência civil não seja causada por uma suposta irrelevância do tema, mas sim 

em virtude da pouca utilização do procedimento na prática forense, já que o 

processo falimentar lato sensu, ou seja, tanto do devedor civil como do empresarial, 

sempre prejudicou bastante todas as partes envolvidas, mormente os credores da 

massa falida. 

Em outras palavras, o procedimento da insolvência civil é pouco 

desejado. 

Cuida-se de um processo que, por vários motivos estranhos ao objeto do 

presente trabalho, é travado e bastante moroso. Os credores preferem perseguir o 

crédito sozinhos, arriscando receber a integralidade da obrigação e confiando nas 

diligências em busca de bens suscetíveis de penhora. Para os credores, é preferível 

o risco de não encontrar bens do devedor a participar de rateio em execução 

coletiva lenta e normalmente infrutífera. 

Por outro lado, para o devedor civil pode aparentar não serem 

interessantes as consequências da insolvência e o procedimento de execução 

coletiva de seu patrimônio. Os devedores defendem-se nas execuções individuais 

ao passo que blindam o seu patrimônio, restando descumpridas as obrigações 

contraídas. 

Entretanto, mesmo diante da pouca utilização da ação de insolvência civil, 

enxergamos que ainda consiste em meio bastante proveitoso para os devedores de 
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boa-fé, que, ao caírem na ruína financeira, pretendem adimplir o máximo de 

credores com a realização de todo o seu ativo. 

Também para o credor visualizamos vantagens na declaração judicial de 

insolvência civil do devedor, por conta da nova posição jurídica conferida pela 

sentença decretativa da insolvência, que constitui, de pleno direito, uma série de 

benefícios para facilitar o cumprimento das obrigações.  

São diversos os efeitos da insolvência civil. 

O presente trabalho de conclusão de curso, tendo em vista a pouca 

utilização da execução por quantia certa contra devedor insolvente, mas acreditando 

em suas vantagens, pretende debater quais os efeitos da insolvência civil no curso 

da execução de alimentos. 

Escolheu-se o tema por duas principais razões. A primeira é, como dito, a 

quantidade de efeitos produzidos pela decretação judicial de insolvência civil, o que 

a torna uma ação muito peculiar e com ótimos resultados, se bem utilizada. A 

segunda é as características próprias da execução de alimentos que podem vir a 

gerar controvérsias acerca da interferência da decretação de insolvência em seu 

curso. 

Em princípio, será brevemente definida a ação de insolvência civil e suas 

modalidades específicas para, logo em seguida, descrever quais são os efeitos que 

a decretação judicial de insolvência produz em relação ao devedor e aos credores. 

Posteriormente, será posto em linhas gerais o rito da execução de 

alimentos que conta com legislação específica, além do tratamento despendido pelo 

Código de Processo Civil. Serão lembradas todas as peculiaridades do 

procedimento, com ênfase na possibilidade de coerção pessoal e a natureza 

quirografária do crédito de alimentos, para entender quais os questionamentos que 

podem ser feitos acerca dos efeitos da ação de insolvência civil no curso da 

execução de alimentos. 

Por fim, serão tratados os principais efeitos da sentença decretativa da 

insolvência civil na execução de alimentos. Será discorrido sobre a impossibilidade 

da prisão civil do devedor de alimentos insolvente, a imposição legal da reunião de 
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todas as execuções singulares perante o juízo da insolvência, a necessidade de 

habilitação do crédito de alimentos e suas prerrogativas no concurso de credores. 

Em resumo, o presente trabalho possui o escopo de relacionar as dúvidas 

sobre a amplitude dos efeitos jurídicos da insolvência civil no curso da execução 

alimentícia e tentar dar soluções razoáveis, partindo do estudo da legislação 

específica e daquela que se aplica analogicamente, bem como da doutrina, que, 

muito embora escassa, é profunda a ponto de dar as respostas pretendidas. 
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2. Insolvência civil como procedimento adequado para proteção dos credores 

e devedor 

 

Insolvência é conceito distinto de insolvabilidade. O estado econômico da 

pessoa que não possui bens suficientes para satisfazer todas as suas dívidas cuida 

de insolvabilidade1; em linguagem contábil, o passivo é maior que o ativo. Já o 

estado de insolvência é momentâneo e consiste na impossibilidade de solver uma 

obrigação, temporariamente, seja qual for a razão2. O Código de Processo Civil3 

bem como o Código Civil4 não fazem a distinção e quando falam em insolvência é de 

insolvabilidade que estão tratando. Por respeito à terminologia legal, será utilizada a 

expressão insolvência para referirmos ao estado patrimonial de impotência do 

devedor, o estado de insolvabilidade. 

O Código de Processo Civil estabeleceu tratamento específico para a 

execução do devedor civil em estado de insolvência. Nos artigos 748 a 786-A, 

cuidou de procedimento para executar, coletivamente, o patrimônio do devedor civil 

insolvente, no objetivo principal de adimplir o maior número possível de credores 

respeitando a ordem legal. É a execução por quantia certa contra devedor insolvente 

ou, simplesmente, ação de insolvência civil. 

A ação de insolvência civil consiste na promoção de apenas uma 

execução, na qual se busca todo o patrimônio suscetível de penhora do devedor no 

intuito de pagar a totalidade dos credores. Tal procedimento está baseado na regra 

par condicio creditorum, isto é, o tratamento igualitário dos devedores perante o 

patrimônio do devedor. Mais precisamente o tratamento paritário dos credores 

quirografários, aqueles que não contam com garantias reais ou privilégios legais, e 

só têm a seu favor a garantia genérica do patrimônio do devedor5.  

                                            
1 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 163. 
2 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 46. 
3 Art. 748. Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do 
devedor. 
4 Art. 955. Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam à importância 
dos bens do devedor. 
5 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 12. 
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Humberto Theodoro Júnior, em obra sobre o tema, definiu a ação de 

insolvência civil: 

A ideia é garantir aos credores participação equânime no rateio do 

patrimônio – deficitário – do devedor, distribuindo os ganhos e prejuízos entre todos. 

A execução individual, em contraponto à par condicio creditorum da 

execução coletiva, consagra a regra prior tempore potior iure, positivada no texto do 

artigo 612 do Código6. Quem primeiro realiza penhora se coloca em situação mais 

favorável. A norma traduz o direito de preferência em que, na execução, que se 

realiza no interesse do credor, os bens penhorados lhe asseguram prioridade do 

pagamento do seu crédito, em face da penhora dos mesmos bens por outros 

credores7. Visa a beneficiar o credor mais diligente, uma opção ideológica do Código 

de fundo eminentemente individualista8. 

Assim, ao contrário do que a prática forense leva a pensar, a ação de 

insolvência civil é o procedimento adequado para a proteção dos credores do 

devedor quebrado. Explica-se: as execuções singulares, por serem regidas pela 

regra prior tempore potior iure, “não se prestam para dar realização à 

responsabilidade genérica do patrimônio, já que fatalmente uns credores – os mais 

diligentes – sairiam beneficiados em detrimento de outros”9. Diante da impotência 

patrimonial do devedor insolvente, as execuções singulares levariam à situação de 

beneficiar os credores que efetivassem a penhora anteriormente, já que receberiam 

a totalidade dos créditos ao excutir o patrimônio do devedor, enquanto os demais 

suportariam sozinhos a ruína financeira do devedor10. 

Reside a justificativa do legislador ter criado o procedimento de execução 

coletiva na responsabilidade patrimonial do devedor11 e no dever do Estado de 

                                            
6 Art. 612. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal (art, 
751, III), realiza-se a execução no interesse do credor, pela penhora, o direito de preferência sobre os 
bens penhorados. 
7 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 696. No 
mesmo sentido: ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VI. 3ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009. p. 302. 
8 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 695. 
9 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 12. 
10 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 183. 
11 Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens 
presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 



 
 

 

6 
 

prestar a tutela jurisdicional executiva. A partir de uma visão dualista, distingue-se o 

débito da responsabilidade patrimonial. O débito encerra uma obrigação para o 

devedor e uma responsabilidade para o seu patrimônio12. “A relação débito-crédito 

estabelece-se particularmente entre o credor e o devedor, enquanto a 

responsabilidade decorre de uma relação de direito público que vincula o devedor ao 

Estado”13. Assim, diante do inadimplemento, surge para credor o direito de ação, 

para que o Estado-Juiz exerça a tutela jurisdicional executiva, retirando do 

patrimônio do devedor e satisfazendo o crédito. “Não há qualquer direito especial do 

credor à expropriação”14, ele possui o direito creditório, que deverá ser satisfeito pelo 

Estado, ao prestar a tutela jurisdicional, com base na responsabilidade patrimonial 

do devedor15. 

A responsabilidade patrimonial é relação entre o Estado e o devedor, 

resultado de provocação do credor. Não é incumbência do credor realizar a garantia 

patrimonial, mas sim do Estado, a quem cabe o exercício da tutela jurisdicional. Ao 

credor é dado o direito de ação, para que provoque o Estado a atuar em face do 

devedor.16  

A ação de insolvência civil foi criada, portanto, como meio para o Estado 

prestar a tutela jurisdicional de maneira igualitária para todos os credores, que, ao se 

depararem com uma dívida vencida e não paga, passam a ter direito de ação para 

exigir do Poder Público, na função judicante, a realização da garantia patrimonial 

contra o devedor inadimplente17. 

É exatamente para que a tutela jurisdicional de executar o patrimônio do 

devedor seja exercida de forma paritária entre todos os credores que foi criada a 

ação de insolvência civil. Ela almeja, como explicado acima, que os ganhos e perdas 

sejam rateados entre os credores, evitando que uns poucos recebam o valor integral 
                                                                                                                                        
Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. 
12 BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. São Paulo: Saraiva, 
1952. p. 16. 
13 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 5. 
14 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 183. 
15 BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. São Paulo: Saraiva, 
1952. p. 218. 
16 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 6. 
17 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 6. 
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de suas dívidas, ao passo que os restantes amarguem todo prejuízo da impotência 

financeira do devedor civil falido. 

Conclui-se que o fundamento remoto da execução por quantia certa 

contra devedor insolvente é o dever do Estado de prestar a tutela igualmente para 

os jurisdicionados, o que leva à par condicio creditorum. É o dever do Estado de 

realizar a garantia patrimonial em favor de todos os credores. Conclui-se, outrossim, 

que a ação de insolvência civil é procedimento adequado para proteção dos 

credores, pois, além de diminuir a potencialidade de prejuízos, os coloca em 

situação mais confortável diante do devedor, em virtude dos efeitos produzidos pela 

sentença de insolvência, como será explicado mais adiante. 

Por outro lado, a ação de insolvência civil também é rito adequado para 

proteger o devedor e o seu direito subjetivo de adimplir suas obrigações.  

Como preceitua o artigo 38918 do Código Civil, o devedor responde pela 

mora que dá causa, assim ele possui igual direito à extinção da obrigação 

contraída19. O devedor tem interesse em libertar-se do vínculo com o credor e de 

todas as consequências danosas pelo atraso no pagamento. 

Mas também o devedor é titular de direitos. E não somente o direito de 
apenas pagar nos limites do devido e não antes do vencimento. O devedor 
é juridicamente interessado na própria exoneração, porque a permanência 
do débito é uma situação constrangedora e potencialmente danosa. Não se 
trata só da exestimatio pessoal e social nem apenas do renome de bom 
pagador com vistas à contração de débito futuros; nem apenas da 
insegurança, da incômoda incerteza quanto ao momento em que será 
exigido o pagamento: as obrigações podem tornar-se mais onerosas com o 
passar do tempo; algumas outras envolvem determinados riscos e encargos 
para o devedor desde o vencimento até o adimplemento. O Direito não 
poderia deixar de proteger esse interesse do devedor na própria 
exoneração, de modo que não há impropriedade em falar-se de um direito 
subjetivo à liberação. Daí os remédios postos à sua disposição para 
emprego nos casos em que o modo normal da desobrigação do devedor é 
impossibilitado ou dificultado além dos limites do razoável por variados 
motivos, com ou sem culpa de outrem: o pagamento é substituído por 
sucedâneos a ele equiparáveis em eficácia jurídica.20 

 

                                            
18 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 
advogado. 
19 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. II. 21ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006. p. 237. 
20 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VIII. Tomo III. 9ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 39/40. 
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Para o caso de apenas um vínculo obrigacional que o devedor deseja 

desvencilhar-se, o Código de Processo Civil previu a ação de consignação em 

pagamento, que permite ao devedor depositar em juízo o valor que entende devido, 

evitando os efeitos danosos da mora e de eventual procedimento executivo. Por 

outro lado, quando cuidam de diversos vínculos obrigacionais em conjunto com a 

situação fática de insolvência, ao devedor é dada a faculdade de requerer a abertura 

da execução coletiva – a sua autoinsolvência21 – também no intuito de impedir a 

produção das consequências moratórias e de não se sujeitar a diversas execuções 

coletivas simultaneamente. Inclusive, Pontes de Miranda afirma que a ação de 

autoinsolvência seria o meio apropriado para o devedor, em estado de insolvência, 

livrar-se das obrigações. Ele faz uma analogia com a ação de consignação em 

pagamento e, até mesmo, com a ação de prestação de contas para aquele que está 

obrigado a prestar22. 

Para Pontes de Miranda, o devedor estaria em situação extremamente 

difícil, caso não pudesse requerer a autoinsolvência, pois ela é o meio próprio para 

aqueles, em ruína financeira, evitarem as consequências da mora.23  

A insolvência requerida pelo próprio devedor encontra resquícios na 

bonorum cessio, última fase do concurso de credores no Direito Romano, que 

consistia na entrega dos bens pelo devedor para serem partilhados entre os 

credores, com o intuito de evitar a execução pessoal, prisão e infâmia24. Desta feita, 

trazida a cessio bonorum para atualidade, a ação de autoinsolvência pretende 

minimizar os constrangimentos decorrentes da impotência patrimonial, conceder 

meio processual adequado para o devedor de boa-fé que pretende adimplir o 

máximo possível de credores e evitar os efeitos danosos da mora, em atenção ao 

direito subjetivo do devedor liberar-se do liame obrigacional. 

É, portanto, a ação de insolvência meio adequado para proteção das 

partes envolvidas na relação material obrigacional diante do estado de insolvência. 

                                            
21 Art. 759. É lícito ao devedor ou seu espólio, a todo tempo, requerer a declaração de insolvência. 
22 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 288. 
23 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 287. 
24 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 17; BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de 
execução. São Paulo: Saraiva, 1952. p. 75. 
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Tanto ao credor quanto ao devedor foi concedida, pelo legislador, a opção de pedir a 

decretação judicial de insolvência, pois consiste em procedimento protetivo de 

ambos na busca da realização de seus direitos: do credor, a satisfação da dívida; do 

devedor, a liberação do vínculo obrigacional e o término da responsabilidade 

patrimonial.  

 

2.1. Da insolvência requerida pelo credor ou devedor de alimentos 

 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 753, permite que requeiram a 

decretação judicial de insolvência: I – qualquer credor quirografário; II – o devedor; 

e, III – o inventariante do espólio do devedor. É a relação dos que podem pedir a 

abertura do processo de insolvência devedor civil. Logo em seguida, o Código 

esmiúça os procedimentos da insolvência requerida pelo credor e pelo devedor ou 

seu espólio. 

Da leitura de todo o Código na parte atinente à ação de insolvência civil, 

Título IV do Livro II, não há qualquer outra limitação subjetiva para o requerimento 

da ação de insolvência, que não as do artigo 753. Basta que seja credor 

quirografário, devedor ou seu espólio para formular o pedido de decretação de 

insolvência civil. 

Entretanto, é importante abrir um parênteses. O procedimento de 

insolvência regulado pelo Código de Processo é apenas para o devedor civil, pois o 

insolvente empresário se submete ao regime falimentar da Lei n.º 11.101/2005 – lei 

de recuperação judicial e falência. O conceito de devedor civil é encontrado por 

exclusão, ou seja, é aquele que não exerce atividade econômica organizada, em 

atenção ao conteúdo do artigo 966 do Código Civil25. Em sentido parecido, a 

submissão do devedor à ação de insolvência também se dá por exclusão: caso não 

se submeta à lei de falências – não seja devedor empresário – ou a outra lei 

concursal específica, deverá ser trilhado o rito previsto no Código de Processo Civil. 
                                            
25 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o 
exercício da profissão constituir elemento de empresa. 
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Dessa forma, os que podem requerer a abertura da ação de insolvência 

civil pelo rito do Código de Processo Civil são os credores quirografários do devedor 

civil, o devedor civil e o inventariante do espólio do devedor civil. 

Muito embora o Código de Processo Civil refira-se apenas aos credores 

quirografários, cremos que inclusive os credores com privilégios e preferências no 

concurso possuam interesse para requerer a decretação judicial de insolvência. 

Assim, o artigo 753 traz rol não exaustivo daqueles que podem pedir a abertura do 

processo de insolvência. Como explica Pontes de Miranda: 

O art. 753, I, põe em primeiro como legitimado à propositura da ação de 
declaração de insolvência “qualquer credor quirografário”. Depois vêm o 
devedor e o inventariante do espólio do devedor (art. 753, II e III). Pergunta-
se: ¿credor com privilégio ou preferência não pode pedir a declaração de 
insolvência? É possível que se haja estabelecido o seu interesse em pedir a 
declaração de insolvência e seria descabido que se vedasse aos credores, 
somente porque têm privilégio ou preferência, que propusessem a ação de 
declaração de insolvência. Seria negar-se a quem tem mais o que se 
permite a quem tem menos.26 

 

Além da máxima Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus27, três 

outros motivos justificam o cabimento dos credores com pirivilégios – geral ou 

especial – e preferências a ajuizarem a ação de insolvência civil. 

O primeiro é a possibilidade real de concorrência entre credores com 

privilégio e preferência. Assim, na situação de impotência patrimonial do devedor e 

credores com iguais privilégios e preferências concorrerem entre si, seria justificável 

o interesse a propositura da ação de insolvência civil, pois, caso contrário, como já 

explicado, acarretaria de alguns credores, apesar do privilégio ou preferência, não 

satisfazerem seus créditos, enquanto alguns poucos, com os mesmos privilégios ou 

preferências, receberem os seus na totalidade. 

O segundo é a nova situação jurídica resultante da sentença da 

insolvência do devedor, que coloca o credor em situação mais confortável para 

satisfação do crédito. Trata-se dos efeitos decorrentes da sentença constitutiva de 

insolvência, que serão tratadas em capítulo específico. 

                                            
26 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 268. 
27 A quem é lícito o que é mais, é lícito também o que é menos. 
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O terceiro é a submissão dos credores com privilégios e preferências ao 

concurso instaurado quando da decretação de insolvência. Ora, se eles são 

compulsoriamente convocados para a execução coletiva em razão da ação de 

insolvência civil aberta por credor quirografário ou pelo próprio devedor, não seria 

lógico impedi-los de também abrir a execução coletiva. O Código os convoca, e até 

mesmo os obriga, a  participar da execução coletiva, então é coerente que também 

haja interesse do credor com privilégio ou garantia para requerer a decretação 

judicial de insolvência civil. 

Nessa ótica, conclui-se que o artigo 753 do Código de Processo Civil 

apenas traz rol exemplificativo daqueles que podem requerer a decretação de 

insolvência. Não é lista taxativa, pois, para averiguar quem pode abrir o processo de 

insolvência, é preciso analisar o interesse de agir.28  

Os credores de alimentos podem, perfeitamente, requerer a decretação 

judicial de insolvência e a consequente abertura da execução concursal do devedor 

de alimentos insolvente. São credores quirografários, uma vez que não contam com 

garantia real ou privilégios legais – geral ou especial – possuem apenas a garantia 

genérica do patrimônio do devedor.  

Os credores de alimentos não possuem os privilégios legais descritos nos 

artigos 964 e 965 do Código Civil, portanto, no procedimento executório singular, ao 

buscar a satisfação do crédito, contam apenas com a garantia genérica do 

patrimônio do executado. Não há determinado pedaço do patrimônio reservado para 

o pagamento dos alimentos, dever-se-á realizar a penhora em bem disponível do 

executado dentro do rito executório alimentar especial. Inclusive, caso já penhorados 

os bens encontrados, por não ser o crédito alimentar privilegiado, prevalece a regra 

prior tempore potior iure, mantendo-se a penhora anterior, mesmo que em razão de 

crédito não alimentar.  

Não há como negar, portanto, ao credor de alimentos o interesse para 

propositura da ação de insolvência civil. 

                                            
28 A permissão para requerer a abertura da ação de insolvência civil deverá ser verificada partindo 
das normas de direito material, sob a perspectiva do interesse de agir. Deverá ser analisada a relação 
jurídica legitimante do autor, ou seja, deve partir a analise do direito material existente entre as 
partes, pois a possibilidade de pedir a decretação de insolvência é aferida pela relação jurídica 
substancial entre devedor e credor, no caso, uma relação de natureza obrigacional e creditícia. 
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Algumas vantagens concedidas ao credor de alimentos pela lei 

processual podem levar à falsa dúvida de o crédito alimentar ser de natureza 

quirografária ou, até mesmo, se enseja a possibilidade de propor a ação de 

insolvência civil. 

Cuida-se de vantagens processuais próprias da execução de alimentos, 

que não somente conferem algumas medidas executivas específicas, como alargam 

a garantia genérica do patrimônio do devedor de alimentos, ou seja, apenas 

aumentam a responsabilidade patrimonial. Como, por exemplo, a possibilidade de 

penhorar salários, aposentadorias e afins, de acordo com o texto do artigo 649, IV, 

§2.º, do Código de Processo Civil29 ou a primazia da execução mediante desconto 

em folha de pagamento, conforme artigo 17 da Lei n.º 5.478/196830. Em igual 

sentido, a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. 

O alargamento da responsabilidade patrimonial, contudo, não implica 

preleção no recebimento do crédito alimentar nem constitui privilégio legal – geral ou 

especial – tampouco reserva pedaço do patrimônio ou determinado bem específico 

para satisfação do crédito alimentar. Também não significa a quebra da regra prior 

tempore potior iure. O credor alimentar continua contando apenas com a 

responsabilidade genérica do patrimônio do devedor, um pouco mais ampla, e 

precisa diligenciar na busca de bens penhoráveis antes que sejam realizadas 

constrições nos bens do executado, sob pena de restar com o crédito insatisfeito. 

Logo, sendo credor quirografário, é permitido ao credor de alimentos 

requerer a abertura do processo de insolvência civil, em virtude do claro interesse de 

agir. 

Uma situação hipotética que ilustra o interesse do credor de alimentos 

para a propositura da ação de insolvência civil é a existência de diversas execuções 

                                            
29 Art. 649.  São absolutamente impenhoráveis:(...) 
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, 
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao 
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 
profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo;(...) 
§ 2o  O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento 
de prestação alimentícia. 
30 Art. 17. Quando não for possível a efetivação executiva da sentença ou do acordo mediante 
desconto em folha, poderão ser as prestações cobradas de alugueres de prédios ou de quaisquer 
outros rendimentos do devedor, que serão recebidos diretamente pelo alimentando ou por depositário 
nomeado pelo juiz. 
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de alimentos movidas por alimentandos distintos contra apenas um alimentante. 

Caso o devedor encontre-se em estado de insolvência, como já insistido, poderão 

alguns credores de alimentos, processualmente mais diligentes, serem 

integralmente satisfeitos, ao passo que os demais credores de alimentos suportarão 

a catástrofe financeira do devedor de alimentos. Não reconhecer o interesse do 

credor de alimentos para ajuizar a ação de insolvência civil em casos como o 

descrito pode levar os alimentandos a quedarem sem a assistência mínima para 

sobrevivência. 

Ultrapassada a falsa dúvida acerca do interesse do credor de alimentos 

requerer a abertura do processo de quebra civil, realça-se o igual cabimento da 

solicitação do devedor de alimentos de sua autoinsolvência. 

Não pairam dúvidas maiores, uma vez que o Código de Processo Civil ao 

expor a possibilidade do devedor e seu espólio não faz qualquer limitação de ordem 

subjetiva. Basta, portanto, a situação fática de insolvência – passivo maior que ativo 

– para o devedor, havendo ou não débito de natureza alimentar constante do 

passivo, deter interesse para propositura da ação de insolvência civil. 

Em resumo, o débito alimentar não impede o ajuizamento da ação de 

insolvência civil por parte do devedor ou seu espólio, inclusive o crédito alimentar se 

submete integralmente ao rito da execução coletiva, consoante será explicado no 

capítulo pertinente. 

 

2.2. Dos efeitos da insolvência civil 

 

O processo de insolvência, não obstante consista em modalidade de 

execução, envolve atividade jurisdicional complexa, pois não se restringe a expedir 

atos executivos, devendo o juiz também certificar, mediante sentença, o estado de 

insolvência do devedor, além de verificar e ordenar os créditos concursais 

inscritos31. “Resulta a insolvência, portanto, num procedimento heterogêneo ou 

                                            
31 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 144. 
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complexo, onde, em promiscuidade, se cumulam atividades do processo de 

conhecimento e do processo de execução”32. 

Três fases compõem o processo de insolvência, ou, como dito por Araken 

de Assis, três compartimentos ou estágios discerníveis33: (i) o pré-concursal ou da 

decretação da insolvência; (ii) o de instrução ou informação; e, (iii) o da liquidação.  

A primeira fase objetiva apurar as condições legais para a decretação 

judicial de insolvência, por meio da competente sentença, cujos efeitos levarão às 

demais fases do processo. O juiz verifica o estado patrimonial impotente do devedor 

e o decreta via sentença para, a partir daí, se iniciar o concurso universal de 

credores mediante a execução coletiva forçada. 

A sentença de insolvência do devedor é preponderantemente constitutiva. 

Muito embora a sentença declare a insolvência do devedor, a maior carga é 

constitutiva, pois cria um novo estado jurídico que antes não existia, produzindo uma 

série de efeitos, dentre eles a abertura da execução coletiva. 

Nas palavras de Pontes de Miranda: “Tôdas as decisões de abertura de 

concurso de credores são constitutivas”34. 

Após a sentença decretativa da insolvência, há estado jurídico que antes 

não existia, abre-se a estrada executiva. Ao passo que ilumina o recanto do mundo 

jurídico35, certificando o estado de insolvência do devedor, a sentença também 

impõe uma série de modificações, cria situação jurídica nova e produz diversas 

consequências. Daí se tratar de sentença claramente constitutiva.  

Aqui cabe fazer observação acerca da terminologia do Código de 

Processo Civil, utilizada pela maioria dos autores que escrevem sobre o tema. O 

Código denomina a sentença, na qual se certifica o estado de insolvência, de 

declaratória. Preferimos não utilizar a linguagem legal, no intuito de evitar confusão, 

pois a sentença, muito embora declare a insolvência, possui maior carga 

constitutiva. 

                                            
32 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 144. 
33 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 1007. 
34 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXVII. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983. p. 252. 
35 MIRANDA, Pontes de. Tratado das Ações. Tomo 1. São Paulo: Bookseller, 1998. p. 133. 
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São inúmeros os efeitos da sentença decretativa de insolvência, tanto no 

plano material quanto no processual, em relação ao devedor e aos credores, e o 

principal é a abertura do concurso universal de credores. 

O Código de Processo Civil relaciona os efeitos da sentença de 

insolvência nos artigos 751, 752 e 762. No presente trabalho adotamos a 

classificação dos efeitos, para meros fins didáticos, em relação ao devedor e aos 

credores. 

Por fim, urge salientar que os efeitos da sentença judicial de insolvência 

cumprem dois papéis principais. Inibir as atitudes fraudulentas do devedor contra os 

seus credores e limitar a atividade individual dos credores, forçando-os a habilitarem 

seus créditos para fins de verificação de legitimidade e respeito à par condicio 

creditorum36. 

 

2.2.1. Dos efeitos da insolvência quanto ao devedor 

 

São de duas ordens os efeitos da insolvência sobre o devedor. Quanto a 

sua pessoa propriamente dita e quanto a seus bens. “Quanto à pessoa, sofre séria 

restrição de ordem jurídica, ficando privado do direito de administrar seus bens e 

deles dispor, enquanto durar o processo concursal”37. Doutra mão, em relação a 

seus bens, o devedor sofre desapossamento. A decretação de insolvência acarreta 

a arrecadação de todos os seus bens38. 

A arrecadação geral dos bens do insolvente é determinada pelo artigo 

751, II do Código de Processo Civil. “Art. 751. A declaração de insolvência do 

devedor produz: (...) II – a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de 

penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo”. 

No processo de insolvência, a arrecadação exerce a função da penhora 

na execução singular. Afeta os bens suscetíveis de penhora do devedor resultando 

                                            
36 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 213. 
37 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 223. 
38 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 1051. 
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na constituição da massa ativa da insolvência, que será posteriormente expropriada 

no intuito de adimplir a maior parte possível dos credores habilitados. 

A massa ativa é o resultado da arrecadação e consiste no patrimônio do 

devedor servível à satisfação dos créditos habilitados. 

A arrecadação é efeito imediato da sentença de insolvência. Importa na 

apreensão física do patrimônio penhorável do devedor, porém, antes mesmo da 

entrega efetiva dos bens, o insolvente resta desapossado, de pleno direito, de todo o 

patrimônio suscetível de penhora, quer o presente, quer o futuro. Pontes de Miranda 

afirma que a arrecadação cuida de “espécie de penhoramento abstrato, ex lege, 

como efeito da decretação da abertura da falência ou da declaração da 

insolvência”39.  

Como efeito legal constritivo de todos os bens do insolvente, a 

arrecadação demonstra a perspectiva objetiva do juízo universal do processo de 

insolvência. 

A ação de insolvência civil possui a pretensão de ser universal. Intenta 

atingir todos os credores e todo o patrimônio do devedor, salvo o impenhorável. Em 

outras palavras, a totalidade dos credores (com exceção do fiscal, que não se sujeita 

a concurso, em virtude do artigo 2940 da Lei n.º 6.830/1980 e do artigo 18741 do 

Código Tributário Nacional) e do patrimônio do devedor devem se submeter à 

execução coletiva acarretada pela sentença decretativa da insolvência. Cumpre 

observar que “a universalidade é subjetiva e objetiva. Liquida-se todo patrimônio, 

para se poder satisfazer a todos os credores”42.  

Esta pretensão universal, em sua perspectiva objetiva, é resultado da 

arrecadação geral dos bens do devedor. Fala-se em pretensão, pois a arrecadação 

apenas consegue atingir o patrimônio suscetível de penhora, quedando os bens 

impenhoráveis fora dos limites da arrecadação. A universalidade objetiva é, portanto, 

relativa. 

                                            
39 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 219. 
40 Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de 
credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. 
41 Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou 
habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 
42 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 206. 



 
 

 

17 
 

Os principais objetivos da arrecadação são a preservação dos bens e a 

formação da massa ativa. Primeiramente preservação: evitar que o devedor se 

desfaça de seus bens. Em virtude da idêntica natureza de penhora, a arrecadação43 

desapossa o devedor e torna qualquer alienação, ônus ou gravame sobre o 

patrimônio ineficaz perante os credores; segundo, a formação da massa ativa, ou 

seja, a reunião de todo o patrimônio penhorável do devedor que, ao final, será 

liquidado e distribuído o seu produto entre os credores na ordem legal de 

pagamento. 

O outro efeito da insolvência civil em relação ao devedor, que 

complementa o efeito anterior da arrecadação e desapossamento dos bens, é a 

perda dos poderes de administrar e dispor de seu patrimônio: “Art. 752. Declarada a 

insolvência, o devedor perde o direito de administrar os seus bens e dispor deles, 

até a liquidação total da massa”.  

Do devedor são tomados os poderes de dispor e administrar o patrimônio 

arrecadado. Não lhe é retirado o direito real de propriedade, mas apenas subtraído o 

exercício das faculdades inerentes, principalmente a posse e o poderes de 

disposição.  

Não há perda da capacidade civil, pois o devedor continua apto a praticar 

os atos da vida civil, dês que não sejam relativos à massa ativa concursal. A 

restrição quanto ao poder de administrar e dispor atinge somente os bens sujeitos à 

execução coletiva, logo, o âmbito da capacidade civil do insolvente não é alterado. 

Ao procurar um acerto técnico mais rigoroso, Humberto Theodoro Júnior 

afirma que tudo se passa no plano da habilitação para a prática de certos atos. O 

devedor seria carente de legitimação – em virtude da perda do poder de dispor e 

administrar – para atos cujo objeto sejam bens afetados ou afetáveis pela execução 

coletiva, não obstante mantenha sua capacidade civil44. 

                                            
43 Consoante lição de Humberto Theodoro Junior e Araken de Assis, a arrecadação compartilha da 
mesma natureza da penhora. Nesse sentido, ainda de acordo com Araken de Assis, a penhora é ato 
executivo que afeta o bem à determinada demanda executiva e extrai do devedor o poder de 
disposição do bem. Tal poder reputa-se ineficaz perante o credor. Por conta da mesma natureza, os 
efeitos da arrecadação são os mesmos da penhora (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 8ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 603 e 1051; THEODORO JÚNIOR, Humberto. A 
insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 225.   
44 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 236. 
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Assim, o insolvente, por conta da perda do poder de dispor e administrar 

o bens arrecadados, fica impedido do exercício de certos direitos que se refiram à 

massa concursal. 

Em consequência, qualquer ato de disposição ou obrigação contraída 

pelo devedor será de nenhum efeito perante a massa concursal. Cuida de plena 

ineficácia, para a massa, dos negócios jurídicos celebrados pelo insolvente 

referentes a bens arrecadados. A perda do poder de dispor produzida pela 

decretação judicial de insolvência adverte o devedor: “Qualquer ato de disposição 

que praticares será sem eficácia em relação à massa concursal.”45  

“A alienação dos bens penhorados não é nula, nem anulável; é ineficaz, 

em relação aos credores.”46 Não é sequer preciso promover ação anulatória, os atos 

de disposição são, de pleno direito, ineficazes e inoperantes, devendo ser 

amplamente desconhecidos pela massa concursal. 

A perda dos poderes de disposição e administração, igual à arrecadação 

geral dos bens do devedor, possui o mesmo objetivo de preservação da massa 

ativa, pois tal restrição é apenas relativa aos bens que interessam ao processo. 

Com a subtração do poder de gestão do insolvente, é passado ao 

administrador judicial – órgão auxiliar do juízo – a função específica de gerir a massa 

ativa até a liquidação de todo o patrimônio. Trata-se de um múnus público delegado 

pelo juízo da insolvência47 com diversas funções, resumindo-se em arrecadar os 

bens, formar, gerir e partilhar a massa ativa. 

O administrador também exerce a função de defender a massa em juízo. 

O insolvente perde a legitimidade de ser parte, ativa ou passivamente, nas 

demandas judiciais em que for objeto os bens arrecadados ou possam vir a 

influenciar diretamente no curso da ação de insolvência civil. Nessas ações, quem 

atuará será o administrador judicial, como representante da massa concursal.   

Em suma, quaisquer atos de disposição e administração direta ou 

indiretamente referentes ao patrimônio de interesse da execução coletiva, em juízo 

                                            
45 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 252. 
46 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 271. 
47 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 1067. 
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ou fora dele, não podem mais ser praticados pelo insolvente, sob pena de plena 

ineficácia perante a massa concursal. Todos estes atos deverão ser praticados pelo 

administrador judicial, no exercício de função delegada pelo juízo da insolvência, 

defendendo os interesses da massa, dentro ou fora do Judiciário, cobrando créditos, 

exigindo obrigações, saldando dividas e exercitando medidas conservativas de 

direitos48. 

 
 

2.2.2.1. Da possibilidade de arrecadação e perda da administração dos bens 

relativamente impenhoráveis 

 

A pretensão de universalidade objetiva da arrecadação do patrimônio do 

devedor esbarra na impenhorabilidade de certos bens, por força do artigo 648 do 

Código de Processo Civil49. A arrecadação apenas atinge os bens suscetíveis de 

penhora para formação da massa ativa, que será liquidada e o produto destinado à 

satisfação dos credores.  

Doutra mão, o devedor perde os poderes de gestão e administração 

apenas dos bens arrecadados, que compõem a massa ativa da insolvência.  

Os bens impenhoráveis, relacionados no artigo 649 do Código de 

Processo Civil e na Lei n.º 8.009/1990, podem ser classificados em absoluta e 

relativamente impenhoráveis. 

A diferença entre eles reside na oponibilidade do direito à 

impenhorabilidade. Quando é oponível a todo e qualquer credor, consiste em 

impenhorabilidade absoluta; por outro lado, se é oponível a apenas alguns credores, 

trata-se de impenhorabilidade relativa. 

Existem bens que são, portanto, a princípio, impenhoráveis, mas a 

depender do crédito em execução, pode haver sua penhora. Tais exceções à 

impenhorabilidade estão igualmente previstas no Código de Processo Civil e na Lei 

n.º 8.009/1990. 

                                            
48 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 238. 
49 Art. 648. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. 
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A título ilustrativo: o bem de família – imóvel residencial de entidade 

familiar – é impenhorável, entretanto a dívida decorrente de fiança concedida em 

contrato de locação enseja a penhora do bem de família. Igualmente ocorre com o 

crédito de pensão alimentícia. Dessa forma, o bem de família é relativamente 

impenhorável, pois a restrição à penhora não é oponível a todos os credores, 

existem exceções. 

Visualizada a diferença entre impenhorabilidade relativa e absoluta, é 

preciso esclarecer que, contingencialmente, a arrecadação no procedimento da 

insolvência civil poderá alcançar os bens relativamente impenhoráveis.  

Caso venha a ser habilitado na insolvência crédito que desconheça a 

restrição à penhora, o bem relativamente impenhorável deverá ser arrecadado. Em 

outras palavras, se existe crédito na insolvência que pode penhorar algum bem a 

princípio protegido pelo direito à impenhorabilidade, tal bem deverá ser arrecadado, 

pois perde a característica de impenhorável. 

Seria o caso, exemplificativamente, de uma ação de insolvência civil na 

qual fosse habilitado crédito decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 

Se no patrimônio do devedor existir bem de família, este deverá ser arrecado para 

satisfazer o crédito que ensejou sua arrecadação. Seria uma consequência direta da 

possibilidade de penhora do bem de família por crédito de fiança em contrato de 

locação. 

Observe que, nesses casos, o bem perde a característica de 

impenhorável exatamente por haver crédito contra o qual a restrição não é oponível, 

daí a possibilidade de sua arrecadação. O bem passa a ser suscetível de penhora, 

logo pode ser arrecadado nos termos do artigo 751, II do Código de Processo Civil. 

Em tais situações, o devedor perderá o poder de gestão e administração 

sobre tais bens, pois foram atingidos pela arrecadação e passaram a compor a 

massa ativa da insolvência.  

 
2.2.2. Dos efeitos da insolvência quanto aos credores 
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Para os credores são também muitos os efeitos da sentença – de carga 

eficacial preponderantemente constitutiva – decretativa da insolvência civil do 

devedor. Na maioria, cuidam de vantagens processuais e materiais dadas aos 

credores, que buscam contribuir para a satisfação do crédito, daí, como explicado no 

item 2.1., o interesse inclusive do credor com garantia ou privilégio para pedir a 

abertura da ação de insolvência civil. 

Também cumprem alguns desses efeitos a função de evitar manobras 

fraudulentas dos credores, bem como forçá-los a submissão à execução coletiva 

universal para verificação de legitimidade dos créditos e o respeito à regra par 

condicio creditorum. Ainda assim, continuam sendo efeitos que protegem e 

concedem vantagens aos credores, pois evitam a fraude de alguns poucos em 

detrimento da grande maioria, ou seja, são vantagens não apenas dos credores em 

relação ao devedor, mas também dos credores contra os próprios credores. 

Consoante explicado no item 2.2.1., o procedimento da insolvência civil 

tende a universalizar, subjetiva e objetivamente, a eficácia da sentença decretativa 

de insolvência civil50. A extensão objetiva é a arrecadação geral de bens que trata de 

efeito quanto ao insolvente; por outro lado, a perspectiva subjetiva é a execução por 

concurso universal determinada pelo artigo 751, III do Código de Processo Civil: “Art. 

751. A declaração de insolvência do devedor produz: (...) III – a execução por 

concurso universal de seus credores”. 

Complementa a ideia de universalidade subjetiva do juízo da insolvência o 

preceito do artigo 762: “Ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do 

devedor comum”. Excetua-se o crédito fiscal, em virtude do artigo 2951 da Lei n.º 

6.830/1980 e do artigo 18752 do Código Tributário Nacional.  

A reunião dos credores, em razão do concurso universal instalado pela 

sentença decretativa de insolvência, compõe a massa ativa de credores, em 

contraponto à massa passiva de bens. “A nova situação jurídica do devedor, 

constituída pela sentença que declara sua insolvência, extingue o direito de cada 

                                            
50 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XI. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 183. 
51 Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de 
credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. 
52 Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou 
habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 



 
 

 

22 
 

credor agir individualmente contra o patrimônio do insolvente”53, devendo os 

credores exercer o direito de ação executiva dentro do procedimento da insolvência. 

É a execução coletiva universal.  

Todos os credores, com exceção dos fiscais, perdem o direito de ação 

executiva singular em face do devedor, em virtude do principal efeito da ação de 

insolvência civil: a execução por concurso universal de credores. 

Quer dizer, a terapêutica expropriatória, aplicável às obrigações pecuniárias 
inadimplidas, assume amplitude universal: todos os credores do devedor 
comum, ou seja, os portadores de título executivo, (con)correrão juntas – se 
lhes aprouver, ainda, a satisfação possível desses créditos –, e todos os 
bens penhoráveis do executado se sujeitarão ao processo executivo.54 

  

Quando da sentença decretativa de insolvência, é publicado edital 

convocando os credores a habilitarem seus créditos no juízo universal da insolvência 

civil, para submissão integral ao procedimento da execução coletiva, no qual serão 

verificados e classificados, para, ao final, participarem do rateio dos bens 

arrecadados em respeito à ordem legal de pagamento.  

A decretação de insolvência civil junto com a convocação editalícia para 

habilitação dos créditos – invitatio ad agendum – geram a execução por concurso 

universal. Os credores são obrigados a habilitarem seus créditos, no prazo do edital, 

para participarem da execução coletiva universal, ao passo que restam impedidos 

de promover ou continuar eventual execução singular. 

A carência de habilitação no concurso universal não acarreta a extinção 

do crédito, mas apenas a impossibilidade de ser satisfeito com o patrimônio do 

devedor enquanto não encerrada a execução coletiva. 

Desatender a provocação editalícia para habilitar o crédito na ação de 

insolvência civil não resulta no desaparecimento do crédito. Ocorre, sim, a perda do 

direito de realizar a garantia patrimonial na execução coletiva, mesmo que seja 

credor com garantia ou real ou privilégio especial.55 

                                            
53 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 252. 
54 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 1048. 
55 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 250. 
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Assim, a execução se dá por concurso universal, ao qual se submetem 

todos os credores, salvo os fiscais, impedidos de executar singularmente, porém, de 

qualquer modo, deverão habilitar-se dentro do prazo do edital de convocação – 

expedido por mandamento da sentença de insolvência – para exercerem a 

prerrogativa de garantia patrimonial sobre os bens arrecadados.  

Corolários da execução por concurso universal de credores são outros 

dois efeitos da decretação judicial de insolvência civil em relação aos credores: (1) 

atração e suspensão das execuções singulares; e, (2) impossibilidade de 

ajuizamento de novas execuções individuais. 

Com a abertura do concurso universal, some o direito dos credores de 

promoverem execuções individuais, portanto comanda o artigo 762, § 1.º do Código 

de Processo Civil: “As execuções movidas por credores individuais serão remetidas 

ao juízo da insolvência”. 

O juízo da insolvência é universal, logo, é dotado de vis atractiva. Exerce 

força contra todas as execuções singulares pendentes, atraindo-as de forma 

compulsória para comporem o procedimento expropriatório coletivo. 

É exceção apenas a execução fiscal, que fica imune à força de atração do 

juízo da insolvência, por conta do artigo 2956 da Lei n.º 6.830/1980 e do artigo 18757 

do Código Tributário Nacional. O crédito fiscal não se sujeita a concurso de 

credores, logo é possível a Fazenda Pública executar singularmente, independente 

de habilitação no concurso. Todas as demais espécies de execução devem ser 

suspensas e remetidas, de plano, paro o juízo universal da insolvência, inclusive de 

credores com garantia real, privilégios ou preferências. 

O juízo atrativo é cogente para as execuções, cuida de competência 

absoluta58. Não precisa de peticionamento das partes, nem rito específico para sua 

                                            
56 Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de 
credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. 
57 Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou 
habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 
58 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 1013. 
Competência absoluta é de interesse público, deve ser conhecida de ofício pelo juiz e alegado pelas 
partes, além de não poder ser convencionada. (BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de 
Processo Civil. Vol. I. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 372) 
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efetivação. Basta que se apresente prova inequívoca da decretação de insolvência, 

que o juiz da execução singular já pode remeter o processo.59 

Basta o início da produção de efeitos da sentença, para que sejam 

tomadas as providências de imediata remessa das execuções individuais em curso 

ao juízo da insolvência. Qualquer interessado pode requerer o envio de plano, sem 

maiores deliberações; podem tanto o juízo universal quanto o da execução singular 

agilizarem – ex officio – a remessa, bem como o administrador da massa requerer 

em qualquer um deles que sejam remetidas com urgência as execuções individuais 

para  o juízo da insolvência. 

A suspensão e a atração apenas atingem os procedimentos executivos. 

São alcançadas pela vis atractiva do juízo da insolvência todas as execuções, salvo 

a fiscal, contudo as demais ações escapam da força de atração. As ações de 

conhecimento, especial e procedimentos cautelares não ficam sujeitos ao juízo da 

insolvência.  

Tão somente as execuções (afora as fiscais) são obrigatoriamente 

atraídas para o juízo da insolvência, qualquer que seja o tipo de crédito – 

hipotecário, privilegiado, preferencial, etc –; entretanto as demais espécies de ritos 

não são atraídas, devendo seguir as regras de competência usuais previstas Código 

de Processo Civil. 

Seguindo a lógica da atração e suspensão das execuções individuais já 

em curso, não é permitida a propositura de novas execuções igualmente singulares. 

A competência do juízo da insolvência é de ordem pública, é aboluta, não sendo 

disponível pelas partes; busca o juízo universal, como explicado, submeter os 

credores à execução coletiva, restando inviável o ajuizamento de novas execuções 

singulares. 

Outro efeito importante da decretação de insolvência civil em relação aos 

credores, desta vez no plano material, é o vencimento antecipado das dívidas, 

conforme expressamente determina o artigo 751, I do Código de Processo Civil: “Art. 

751. A declaração de insolvência do devedor produz: (...) I – o vencimento 

antecipado de suas dívidas”. 

                                            
59 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 256. 
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A execução concursal também é rito de expropriação forçada, assim, 

como toda execução pressupõe a exigibilidade da dívida60; é necessário o 

vencimento antecipado de todas as dívidas, caso contrário o processo de 

insolvência encontraria sério obstáculo na liquidação geral do patrimônio do 

devedor, se tivesse que aguardar o vencimento normal de cada crédito, para admitir 

sua participação no rateio.  

Esta providência situa em pé de igualdade todos os possíveis credores 
concorrentes, franqueando-lhes, mesmo àqueles cujos títulos ainda não se 
venceram, o efetivo ingresso no concurso. E assegura a cada qual, ainda, 
sua cota no patrimônio arrecadável.61 

 

Trata-se da positivação de cláusula contratual específica – acceleration 

clause – que esteve presente nos contratos mercantis, como forma de prevenção do 

credor diante da quebra do devedor. Na atualidade, é cláusula dispensável, pois o 

vencimento antecipado está garantido pela legislação processual. 

O objetivo do vencimento antecipado é visivelmente de ordem prática, 

uma vez que pretende gerar a “homogeneidade da massa passiva diante da massa 

ativa, pois só com a exigibilidade geral de todas as dívidas seria possível a 

liquidação também geral do ativo”62. 

Em suma, o vencimento antecipado geral retira os empecilhos à 

universalidade da execução concursal e permite a par condicio creditorum; passa a 

ser viável a participação de todos os credores no concurso, inclusive daqueles cujo 

vencimento ordinário do título não tenha se dado. 

O último efeito da sentença da insolvência civil tratado pelo presente 

trabalho é a perda da preferência da penhora. 

As execuções singulares são regidas pela regra prior in tempore potior 

iure, que se traduz pela preferência da primeira penhora sobre as demais realizadas 

sucessivamente. Daí aquele que penhora anteriormente possui preferência sobre o 

produto da alienação do bem penhorado. 

                                            
60 Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 
líquida e exigível. 
61 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 1059. 
62 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 267. 
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Entretanto, em razão do conteúdo do artigo 612 do Código de Processo 

Civil, a preferência decorrente da primeira penhora desaparece no processo de 

insolvência civil: “Art. 612. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que 

tem lugar o concurso universal (art. 751, III), realiza-se a execução no interesse do 

credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens 

penhorados”. 

Prevalece, no processo de insolvência, o tratamento igualitário dos 

credores concorrentes, regra do par condicio creditorum. Desaparecem as 

preferências temporais de gradação da penhora, restando apenas reconhecidas as 

preferências de direito material, tal quais as garantias reais e os privilégios legais. 

Inclusive, caso haja em execução singular praça ou leilão com data 

designada, a arrematação poderá ser feita, mas o produto deverá ser arrecadado 

para a massa passiva de bens, de acordo com o § 2.º do artigo 762 do Código de 

Processo Civil63. Fica visível a perda da preferência da penhora, pois mesmo se 

dando a arrematação, o credor que promoveu o leilão ou a praça não terá direito 

sobre o produto, que, como dito, deverá ser arrecadado pelo administrador judicial. 

                                            
63 § 2.º Havendo, em alguma execução, dia designado para a praça ou o leilão, far-se-á a 
arrematação, entrando para a massa o produto dos bens. 
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3. Da aplicação analógica da lei de falências 

 

Determina o artigo 4.º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, 

os costumes e os princípios gerais de direito”. 

Muito embora o artigo transcrito seja anacrônico, já que os princípios, na 

atualidade, são vistos como normas de caráter finalístico64, e não apenas como 

meros meios integrativos, a analogia ainda é elemento supletivo ou de colmatação 

prioritário em relação aos costumes, que são fontes secundárias de norma jurídica, e 

aos próprios princípios. 

O artigo traz postulado65, baseado na igualdade prevista 

constitucionalmente66, que impõe a aplicação de norma semelhante aos casos que 

não receberam tratamento legislativo.  

Consiste a analogia em aplicar a uma determinada hipótese, não prevista 

pela legislação, disposição normativa que regula um caso semelhante. Funda-se no 

postulado – metanorma – que se deve prestar tratamento jurídico igual aos casos 

parecidos67. 

Cuida de uma questão de segurança jurídica, pois o cidadão, ao tomar 

conhecimento de uma decisão judicial, cria a expectativa de que, em caso pessoal 

similar, receberá o mesmo tratamento do Poder Judiciário68, ainda que não haja 

norma específica prevista em lei.  

Muito embora o legislador tenha despendido tratamento específico ao 

procedimento de quebra do devedor civil, não cuidou de diversas questões que 

inevitavelmente se suscitam no processo de insolvência civil. O Código de Processo 

                                            
64 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13 ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p.203. 
65 Entende-se postulado como uma norma de segundo grau ou uma metanorma. O postulado traz 
uma norma cujo objeto é orientar a aplicação de outra norma e, portanto, é direcionada ao aplicador 
ou intérprete da norma de primeiro grau. Em: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição 
à aplicação dos princípios jurídicos. 13 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 143.  
66 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13 ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 172. 
67 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação. 5º ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 316. 
68 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito 
Tributário. 2 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 229.  
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Civil disciplinou o assunto de maneira insuficiente, parca e inadequada; além de 

encontrar-se desatualizado. 

 Doutra mão, a Lei n.º 11.101/2005 – que regula a falência e a 

recuperação judicial – tratou com a especificidade necessária o procedimento de 

falência mercantil, cuja semelhança com o processo de insolvência civil é evidente. 

Contém extensas disposições aproveitáveis em campo distinto, seja por sua 

adequação ou pela parecença. 

Por serem situações fáticas símiles e sabendo da deficiência legislativa 

do Código de Processo Civil ao relegar questões de relevo da insolvência civil, ainda 

lembrando a vedação ao non liquet, propugna-se a aplicação analógica da Lei n.º 

11.101/2005 ao concurso civil.  

Contudo, apesar de defender-se a aplicação analógica da Lei n.º 

11.101/2005 à insolvência civil, deve-se procurar enxergar as omissões intencionais 

do legislador, que não desejou a aplicação de certas normas ao concurso civil, ao 

passo que as impôs expressamente à quebra mercantil. Em tais casos, o método de 

integração analógico não deve ser utilizado, pois a norma foi afastada 

propositalmente do processo de insolvência civil. 
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4. A execução de alimentos e a possibilidade de prisão civil do devedor 

 

Alimentos é expressão que traduz os valores e bens destinados às 

necessidades existenciais da pessoa. Na linguagem corriqueira, conforme lição de 

Pontes de Miranda, é o que serve à subsistência animal69. Já para a acepção 

técnico-jurídica deve adicionar-se a ideia de obrigação imposta por lei de prestá-los 

a quem deles necessite, em virtude da relação jurídica de parentesco.  

Adotada no direito para designar conteúdo de uma pretensão ou de uma 
obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário 
para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais 
podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las 
por si; mais amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, 
por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua 
manutenção.70 

 

Em virtude de seu objetivo principal de materializar condições relativas ao 

direito à vida do alimentando, a legislação civil dá características peculiares aos 

alimentos, como a indisponibilidade, irrenunciabilidade, incompensabilidade, 

irrepetibilidade e impenhorabilidade; em atenção a tais aspectos materiais 

específicos do direito a alimentos, a legislação processual – tanto no Código de 

Processo Civil quanto na Lei n.º 5.478/1968 – criou procedimentos abreviados para 

a decretação da obrigação de prestar alimentos e para a execução do crédito 

alimentar. 

Pretende-se a celeridade nas demandas cujo objeto sejam alimentos, 

tanto nas ações em que se busca o reconhecimento do direito à prestação 

alimentícia, como nas que se intenta a satisfação do crédito alimentar.   

A ação de alimentos, típica ação de conhecimento, em que o juiz verifica, 

ao final, por meio da sentença, a existência ou não da obrigação de prestar 

alimentos e determina o quantum da pensão alimentícia, está descrita na Lei n.º 

5.478/1968. 

No despacho inicial, tendo em vista o direito ao sustento mínimo e as 

peculiaridades substanciais do direito à prestação alimentícia, o juiz deverá, de 

                                            
69 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo IX. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983. p. 207. 
70 CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 16. 
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plano, decretar os alimentos provisórios, que são aqueles necessários para o 

alimentando sobreviver no curso da demanda alimentar, antes mesmo da decisão 

final impondo o dever de prestar alimentos.  

Ressalta-se, inclusive, que os alimentos provisórios possuem exigibilidade 

quando inadimplidos, muito embora a execução baseie-se em título provisório. Em 

outras palavras, apesar de os alimentos provisórios estarem sujeitos à alteração no 

momento da decisão final, uma vez que a decretação se dá em sede de cognição 

sumária, a execução do crédito alimentar contará com os mesmos meios executivos 

disponíveis para os alimentos definitivos, pouco importando a provisoriedade do 

título executivo que o institui. O crédito de alimentos provisórios é desde logo 

exeqüível, principalmente sabendo da necessidade presumidamente de urgência do 

alimentando. 

Quando impostos por decisão final na ação de alimentos, tratar-se-ão de 

alimentos definitivos e, como lógico, também possuem plena executividade.  

A execução de alimentos é prevista no Código de Processo Civil, nos 

artigos 732 a 735, e na Lei n.º 5.478/1968, nos artigos 15 a 23. Cuida de rito 

executivo célere e traz meios de satisfação do crédito alimentar bastante efetivos, os 

quais, alguns deles, não podem ser utilizados nas demais espécies de execução. 

Muito embora não tenha concedido preferência ou privilégio ao crédito 

alimentar, a legislação processual criou meios adequados para satisfazê-lo – dentro 

da execução de alimentos – com rapidez e efetividade. São os meio executórios 

previstos no Código de Processo Civil e na Lei n.º 5.478/1968: (1) o desconto direto 

na fonte pagadora; (2) a expropriação específica de rendimentos ou alugueres; (3) a 

coerção pessoal; e, (4) a expropriação de patrimônio lato sensu. “O legislador 

expressou, na abundância da terapia executiva, o interesse público prevalente da 

rápida realização forçada do crédito alimentar”71. 

Existe, de acordo com as disposições da Lei n.º 5.478/1968 e do Código 

de Processo Civil, clara ordem de gradação para utilização dos meios executórios. 

Em primeiro lugar está o desconto direto na folha de pagamento da fonte 

pagadora de salário ou outro tipo de remuneração do alimentante. Trata-se de 

                                            
71 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 7ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. p. 147. 
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medida executória que se revelou prodigiosamente eficiente e caracteriza-se pela 

retenção direta na fonte pagadora de pecúnia integrante do patrimônio do 

executado, para quitação do crédito alimentar. 

Em segundo lugar, quando não possível o desconto direto em folha, 

deverá ser feita a expropriação específica de aluguéis de prédios ou outros 

rendimentos do devedor, cujo recebimento se dará direto pelo alimentando. 

Restando inviáveis as duas primeiras formas executórias, duas outras 

estão no mesmo patamar de gradação e cabe apenas ao credor escolher qual será 

trilhada: a coerção pessoal ou a expropriação genérica prevista para a execução por 

quantia certa contra devedor solvente. “Na impossibilidade do desconto e da 

expropriação de aluguéis e de rendimentos, o credor escolherá, a seu exclusivo 

talante, a coação ou a expropriação”72. 

Quanto à possibilidade de coerção pessoal por meio da prisão civil, é 

importante tecer alguns comentários, mormente por se tratar de ato extremo, que 

detrai o direito de liberdade constitucional. 

A prisão por dívida não encontrou guarida na filosofia liberal, tanto que foi 

banida do ordenamento francês no momento pós-revolução. A ideologia liberal 

prega a intangibilidade corporal na seara civil. Entretanto, o direito à liberdade de 

locomoção deve ser restringido diante do crédito de natureza alimentar, pois se 

refere a direito maior, isto é, o direito à sobrevivência do alimentando. 

Mitiga-se, portanto, a tônica liberal. O direito à sobrevivência digna se 

superpõe ao direito de locomoção para que seja satisfeito de forma mais célere o 

crédito de alimentos.  

Na atualidade, é a única forma de prisão civil que ainda resiste (embora 

haja os defensores da prisão por descumprimento de ordem judicial73) e encontra 

                                            
72 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 7ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. p. 149. 
73 Seria o caso de utilizar a prisão como técnica coercitiva para alcançar o fazer ou não fazer 
determinado pelo juiz, diante da cláusula aberta do artigo 461, § 5.º do Código de Processo Civil. 
Nesse sentido: ARENHART, Sergio Cruz. A prisão civil como meio coercitivo Disponível em: 
<http://academia.edu/214441/A_PRISAO_CIVIL_COMO_MEIO_COERCITIVO>. Acesso em: 7 
janeiro, 2013; GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a proteção do credor na 
execução civil. São: Revista dos Tribunais, 2003; e, MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da 
tutela. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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albergue no artigo 5.º, LXVII74 da Constituição da República e no artigo 775 do Pacto 

de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 1992.  

Trata-se de violento constrangimento psíquico e social do devedor, 

importando em medida bastante efetiva para coagir ao pagamento. A prisão civil não 

é uma pena ou punição, é atitude coercitiva do juízo que visa a forçar o cumprimento 

da obrigação por parte do devedor. É meio indireto de execução, pois atua sobre a 

vontade do devedor, para que, em ato próprio, satisfaça o crédito76.  

Dentro da terapia executiva, é possível classificar a prisão civil como meio 

de coerção do executado. A prisão civil, por si só, não é capaz de satisfazer o 

crédito alimentar; funciona, na verdade, como um estímulo negativo para que o 

devedor pague o débito. A imposição de limites à locomoção, restrição da liberdade 

e a pressão psicossocial coagem o devedor ao pagamento da dívida de alimentos. 

Assim, em última análise, a prisão não é meio o suficiente, de per si, para 

satisfação do crédito, tanto que, decorrido o prazo legal da prisão civil e não paga a 

dívida, o devedor será solto e o débito continuará existindo. Ao usar da violência 

mais extrema, o Estado-juiz pretende que o devedor pague por temor da restrição de 

liberdade de locomoção; a prisão civil não é capaz de saldar a dívida, cuida de meio 

de coerção – pessoal – que pressiona o devedor no sentido de pagar o débito de 

alimentos. 

O devedor é citado para, no prazo de 3 (três) dias, pagar, provar que 

pagou ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Caso seja ou esteja adimplido o 

débito, deverá o juiz extinguir a execução. Por outro lado, quedando inerte o devedor 

ou não justificando a impossibilidade do pagamento, deverá o juiz expedir o decreto 

prisional, dês que anteriormente houver requerido o credor de maneira expressa. 

O Superior Tribunal de Justiça77, bem como algumas vozes na doutrina78, 

entende pela impossibilidade de ordenar a prisão ex officio, pois, segundo o 

                                            
74 LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 
75 7. Ninguém deve ser detido por dívidas.  Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária 
competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 
76 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro (exposição sistemática do 
procedimento). 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 274. 
77 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 1228.229/SP. Relator: Min. Massami Uyeda. Julgamento 
em: 23 de abr. de 2009, publicado no DJe de 06 de mai. de 2009, Disponível em: 
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argumento, caberia ao credor escolher o rito expropriatório, não podendo o juiz, ao 

seu alvedrio, aplicar o constrangimento máximo ao devedor contra o desiderato do 

próprio credor, a favor de quem é processada a execução de alimentos. 

Entretanto, no presente trabalho discordamos do posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, pois não há motivo para impedir a prisão de ofício do 

devedor. Conforme lição doutrinária:  

Com efeito, a prisão civil constitui meio coercitivo destinado a forçar o 
cumprimento da obrigação, consistindo numa medida de apoio ao juiz a 
obter a satisfação do crédito alimentar. Autorizada por disposição 
constitucional, serve de instrumento eficaz à satisfação do credor, que 
mantém condição peculiar, necessitando de quantia para atendimento de 
suas necessidades básicas. Não há razão, portanto, para que não se aceite 
a decretação da prisão de ofício.79 

 

Também deve ficar claro que a prisão civil apenas é possível diante de 

inadimplementos inescusáveis e voluntários, por força do texto constitucional: “LXVII 

– não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. Havendo 

justificativa plausível pelo não pagamento, resta inviável o meio de coerção pessoal, 

devendo ser utilizados os meios expropriatórios tradicionais. 

A prisão civil busca, através do temor e da restrição da liberdade de 

locomoção do devedor, acelerar o cumprimento da obrigação de alimentos. Daí, se o 

devedor demonstra a impossibilidade de pagar o débito alimentar – inadimplemento 

escusável e involuntário –, a prisão civil não seria útil para levar ao cumprimento da 

obrigação, pois o devedor não paga porque não possui os recursos. A coerção seria 

meio imprestável para estimular o devedor ao adimplemento, passando a ser um 

método de execução injusto, já que não seria capaz de pressioná-lo em direção ao 
                                                                                                                                        
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200900241661&dt_publicacao=06/05/2009> 
Acesso em: 11 de jan de 2013.  
78 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 7ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 178; CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 1055; CASTRO, Amílcar de. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 
VIII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974. p. 376-377; NEVES, Celso. Comentários ao Código de 
Processo Civil. Vol. VII. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 164. 
79 DIDIER Jr, Freddie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 
Curso de Direito Processual Civil. V. 5. 2ª ed. Bahia: Jus Podivm, 2010. p. 698. No mesmo sentido: 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro (exposição sistemática do 
procedimento). 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 274; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições 
de direito processual civil. V. 2. 19ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 353; e, MIRANDA, 
Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo X. Rio de Janeiro: Forense, 1976. p. 
483. 
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pagamento tampouco de saldar a dívida. O devedor ficaria preso, com todos os 

efeitos psicossociais danosos, e o crédito continuaria insatisfeito. Haveria restrição 

da liberdade de locomoção inutilmente. Por tal foi feita a ressalva constitucional: a 

prisão civil por débito de alimentos apenas é possível se cuidar de inadimplemento 

inescusável e voluntário. 

Lembra-se do enunciado n.º 309 da súmula do Superior Tribunal de 

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

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento das execuções e as que 

vencerem no curso do processo”. 

Tem sido entendido que os alimentos vencidos há mais de três meses 
perdem a natureza alimentar, no sentido estrito, não justificando por isso o 
decreto de prisão. Se o alimentando deixa passar esse tempo, permitindo a 
acumulação, é porque não necessitaria dos alimentos mais antigos para a 
subsistência imediata, devendo cobrá-los pelos meios processuais da 
execução de prestação alimentícia, prevista no art. 732 do CPC, até o limite 
prescricional correspondente ao de dois anos, mediante penhora.80 

 

O decreto prisional é atitude extrema e, portanto, apenas se justifica caso 

o alimentando esteja carente com urgência dos alimentos para sua mantença 

mínima, daí a acumulação do débito por mais de 3 (três) meses impede que seja 

utilizada a coerção pessoal.  

Existe divergência quanto ao prazo da prisão. A Lei n.º 5.478/1968 previu 

o lapso temporal máximo da custódia de 60 (sessenta) dias, enquanto o Código de 

Processo Civil de 1973, ao tratar de alimentos provisionais, estica o prazo para 90 

(noventa) dias. Ultrapassando os desentendimentos doutrinários, adota-se, em 

respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e o postulado da prevalência 

da lei especial sobre a lei geral, o prazo encurtado de 60 (sessenta) dias da Lei n.º 

5.478/1968 para os alimentos definitivos, provisórios e provisionais.  

Da mesma forma, se aplica o postulado da prevalência da lei posterior 

sobre a lei anterior. O Código de Processo civil é de janeiro de 1973, ao passo que o 

dispositivo da Lei n.º 5.478/1968, que traz o prazo de 60 (sessenta) dias, foi mantido 

pela Lei n.º 6.014 de dezembro de 1973.81 

                                            
80 LOBO, Paulo. Direito Civil - Famílias. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 393-394. 
81 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. V. 2. 19ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 355. 
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4.1. Da natureza quirografária do crédito de alimentos 

 

O crédito de alimentos é de natureza quirografária.  

Crédito quirografário é todo aquele não dotado de garantia real ou 

privilégio legal – geral ou especial. O crédito quirografário não desfruta de qualquer 

das preferências que a lei estabelece82, tampouco possui determinados bens, ou 

patrimônio específico, vinculados a sua satisfação83.  

O crédito quirografário se sujeita à regra prior in tempore potior iure; já 

que não possui preferência legal ou reserva de patrimônio para seu cumprimento, 

valoriza-se a primeira penhora para indicar quem irá receber anteriormente o 

produto do bem expropriado, em sede de execução singular. 

A definição legal do crédito quirografário estava na antiga Lei de Falência 

(Decreto-lei n.º 7.661/1945, artigo 102, § 4,º84) que, ao ser substituída pela Lei n.º 

11.101/2005, manteve a mesma definição, no artigo 83, inciso VI:  

VI – créditos quirografários, a saber: a) aqueles não previstos nos demais 
incisos deste artigo; b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da 
alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; c) os saldos dos créditos 
derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no 
inciso I do caput deste artigo; 

 

Fica claro, partindo da definição legal, que o crédito quirografário é 

encontrado por exclusão dos que possuem preferência, privilégio legal ou bens 

específicos destinados a seu adimplemento, muito embora, na prática, seja a lista 

mais extensa no rol de classificação do concurso. É de natureza residual. “Não se 

enquadrando o crédito em nenhuma das outras classes que o precedam será ele 

quirografário”.85 

                                            
82 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXIX. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983. p. 269. 
83 PACHECO, José da Silva. Processo de falência e concordata: comentários à lei de falências: 
doutrina, prática e jurisprudência. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 481. 
84 § 4º São quirografários os créditos que, por esta lei, ou por lei especial não entram nas classes I, II 
e III dêste artigo, os saldos dos créditos não cobertos pelo produto dos bens vinculados ao seu 
pagamento e o restante de indenização devida aos empregados. 
85 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa – O novo regime da insolvência 
empresarial. 3ª ed. São Paulo: Renovar, 2008. p. 417. 
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Por exclusão, o crédito alimentar é de natureza quirografária. Não conta 

com bens específicos para sua satisfação, não tem preleção em relação aos demais, 

não há privilégio ou outra preferência estabelecida por lei e está plenamente sujeito 

à regra prior in tempore potior iure. E, ainda de acordo com a explicação do item 

2.1., conta o alimentando apenas com a garantia genérica do patrimônio do devedor 

para buscar a tutela de seu crédito. 

Como já exposto no capítulo 2., os salários, vencimentos, soldos e afins 

não são penhoráveis, conforme determina o artigo 649, IV do Código de Processo 

Civil. Contudo, o § 2.º do mesmo artigo faz a ressalva que tais verbas estão sujeitas 

à penhora quando o objeto da execução for crédito de natureza alimentar.  

O fundamento da regra da impenhorabilidade é simples e cuida do 

mesmo motivo para existir a exceção à regra. Ora, a impenhorabilidade em questão 

foi criada para tutelar o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor, 

mantendo incólumes seus ganhos de natureza alimentar diante das execuções 

ordinárias. No entanto, se o crédito em execução for de idêntica natureza alimentar, 

a impenhorabilidade perde todo o sentido, já que o credor busca igualmente o direito 

à tutela de sua subsistência básica.  

Assim, a primeira vantagem procedimental dada ao crédito de natureza 

alimentar é a possibilidade de penhorar verbas de igual natureza alimentar, ou seja, 

os salários, soldos, vencimentos e afins. Isso não significa, ao contrário do defendido 

por Araken de Assis86, que o crédito alimentar possua preferência ou privilégio legal 

sobre os demais créditos, mas tão somente que a responsabilidade genérica do 

patrimônio do devedor de alimentos é alargada pra abranger também o seu 

patrimônio de natureza alimentar – salários, vencimentos e afins – a princípio 

impenhorável. Continua o crédito alimentar contando apenas com a garantia 

genérica do patrimônio do devedor, sendo que um pouco maior.  

Existe um feixe maior do patrimônio do devedor que, eventualmente, pode 

ser atingido pela execução de alimentos. Observemos que o crédito de alimentos 

não é o único quirografário nessa situação. Qualquer crédito quirografário oponível à 

impenhorabilidade relativa também estará na mesma situação do crédito de 

                                            
86 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 7ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 150-151. 
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alimentos. Explicando com mais rigor, os créditos quirografários que são exceções à 

restrição de penhora de determinado bem também possuem um alargamento da 

responsabilidade patrimonial genérica do devedor. O patrimônio que responde pela 

dívida se alarga com possibilidade de penhora do bem inicialmente impenhorável.  

Para ilustrar a situação: crédito decorrente de um mútuo para compra de 

uma geladeira (o popular crediário) consiste em crédito quirografário. A geladeira, de 

outro lado, será bem impenhorável, já que é móvel de utilidade doméstica do 

devedor. Entretanto, a impenhorabilidade não é oponível ao credor mutuário (e 

quirografário), pois o crédito foi concedido para compra do próprio bem87. Daí, a 

responsabilidade genérica do devedor é alargada, pois além do patrimônio 

penhorável, a execução do crédito do mútuo poderá alcançar a geladeira, que era 

bem impenhorável inicialmente.  

Não é, portanto, pertinente sustentar, como faz Araken de Assis, a 

preleção do crédito de alimentos, em virtude de ser exceção á impenhorabilidade, 

pois, dessa forma, qualquer crédito oponível à impenhorabilidade seria preferencial; 

o que não é verdade, pois já foi explicado que outros créditos quirografários também 

são exceções à penhora88.   

A mesma situação se dá com a exceção da impenhorabilidade do bem de 

família, prevista no inciso III, do artigo 3.º da Lei n.º 8.009/1990. Ao credor de 

pensão alimentícia não é oponível a impenhorabilidade do bem de família. Aqui, 

novamente, não há preleção, privilégio ou preferência do crédito de alimentos. 

Também não há desvio da regra prior in tempore potior iure. Apenas existe, em 

decorrência da exceção legal, alargamento da responsabilidade patrimonial genérica 

do devedor de alimentos, que responderá com maior parte seu patrimônio ao crédito 

alimentar. 

Das exceções às normas da impenhorabilidade acima descritas, não 

resulta preleção do crédito de alimentos. O que decorre é o alargamento (ou o 

                                            
87 Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: (...) 
II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os 
de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão 
de vida; (...) 
§ 1o  A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido para a aquisição do 
próprio bem. 
88 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 7ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 216. 
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aumento) da responsabilidade patrimonial genérica do devedor de alimentos. A 

quantidade de patrimônio que poderá ser atingida por meio da execução de 

alimentos será maior, entretanto sem configurar preferência, privilégio ou preleção 

em favor do crédito de alimentos. 

Ressalta-se que as exceções à impenhorabilidade não configuram 

reserva de patrimônio específico destinado à satisfação do crédito de alimentos. 

Primeiro porque a verba impenhorável no patrimônio do devedor é eventual, pode ou 

não existe; segundo que, caso a verba impenhorável exista, ela pode ser atingida 

por qualquer credor de alimentos, sem especificidade. Fica claro que é uma situação 

contingencial.  

Dúvida acerca da natureza quirografária do crédito de alimentos pode 

surgir no sistema de precatório. 

Por força do § 1.º do artigo 100 da Constituição Federal, o crédito de 

alimentos contra a Fazenda Pública, muito embora se submeta integralmente ao 

procedimento de precatório, foge à ordem cronológica geral89.  

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes 
de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, 
benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, 
fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os 
demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. 

 

De fato, no sistema de precatório o crédito de alimentos possui 

preferência temporal no recebimento, no entanto não implica que não possua 

natureza quirografária. 

Primeiramente, deve ficar claro que o procedimento de precatório não 

consiste em espécie de execução concursal. Não há concorrência entre os credores 

da Fazenda Pública, nem se instaura concurso. O sistema de precatório cuida da 

forma, prevista na Constituição Federal, para receber os créditos judiciais contra a 

Fazenda Pública, em virtude da impenhorabilidade do patrimônio público. 

                                            
89 Enunciado n.º 144 da súmula do STJ: “Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, 
desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa”. 
Enunciado n.º 655 da súmula do STF: “A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em 
favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a 
isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de 
outra natureza”.  
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O sistema de precatório objetiva a imparcialidade no pagamento dos 

débitos judiciais da Fazenda Pública, que serão pagos na estrita ordem cronológica 

de inscrição, bem como evitar que o pagamento fique relegado ao bel-prazer da 

Administração90. Não há, entretanto, concurso instaurado ou rateio do patrimônio do 

Estado, tampouco concorrência entre os credores. É inaplicável, ao procedimento de 

precatório, a regra par condicio creditorum, já que não há execução concursal, mas 

apenas um sistema de pagamentos de débito judiciais inscritos em ordem temporal, 

com tão-somente o objetivo de tornar imparcial o pagamento, em atenção a 

impessoalidade da Administração Pública.  

Registra-se que a Fazenda Pública não se sujeita a processo de falência 

ou a outro tipo de concurso de credores. O Estado não quebra, ao menos na forma 

legal.   

Nessa ótica, contra a Fazenda Pública não existe amparo legal para a 

propositura de execução de alimentos, sob o rito previsto na Lei n.º 5.478/1968 e 

nos artigos 732 a 735 do Código de Processo Civil. O crédito alimentício em face da 

Fazenda Pública não poderá ser objeto de execução de alimentos propriamente dita, 

deverá se submeter integralmente ao procedimento de precatório91. Então, não é 

possível ao credor utilizar os meios executivos mais céleres de satisfação do crédito 

alimentar contra a Fazenda Pública. Não poderá o credor requerer a prisão do 

representante legal do Estado, em razão do crédito de alimentos inadimplido, não 

será viável a retenção direto em folha de pagamento, também não cabe o pedido de 

desconto de alugueres ou outros rendimentos. 

Em resumo: contra a Fazenda Pública não se pode utilizar os meio de 

execução previstos na Lei n.º 5.478/1968, devendo o crédito de alimentos se sujeitar 

ao procedimento de precatório.  

O constituinte, ao implementar o sistema de precatório, observou que a 

submissão integral do crédito de alimentos ao procedimento lhe retiraria a 

possibilidade de utilizar as vantagens processuais – claramente mais céleres – das 

forma executivas do rito singular previsto na Lei n.º 5.478/1968. 

                                            
90 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 6ª ed. São Paulo: Dialética, 
2008. p. 256. 
91 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 6ª ed. São Paulo: Dialética, 
2008. p. 263. 
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Para suprir essa falha do sistema de precatório, foi permitido ao crédito de 

alimentos escapar da ordem cronológica geral no pagamento. São efetuadas duas 

listas: uma com os créditos de alimentos – que será paga anteriormente – e outra 

com os demais. Veja que não há concurso ou concorrência, mas apenas uma ordem 

cronológica de adimplemento diversa das dos demais créditos.  

Assim, a ordem cronológica distinta do crédito de alimentos no sistema de 

precatório não quer dizer que ele não seja de natureza quirografária. Mas apenas 

que o constituinte supriu uma falha própria do sistema de precatório, que impede o 

credor de alimentos, contra a Fazenda Pública, de ter acesso aos meios executórios 

– céleres e efetivos – descritos na Lei n.º 5.478/1968. Lembremos que o rito 

executório de alimentos é singular, não consiste em execução coletiva. Igualmente é 

o procedimento de precatório, resultado de execução contra a Fazenda Pública, uma 

execução também singular. 

Reforça o argumento, a questão do procedimento de precatório não ser 

concurso ou execução coletiva do patrimônio estatal. Não há concorrência entre os 

credores, mas apenas uma ordem cronológica de adimplemento de acordo com a 

data da inscrição. Inexiste classificação de crédito ou rateio entre os credores. O 

procedimento de precatório é fase da execução singular contra a Fazenda Pública, 

isto é, não se trata de execução coletiva concursal. 

Outro ponto relevante em relação ao procedimento de precatórios é que a 

classificação dos créditos em preferenciais, privilegiados gerais ou especiais, 

quirografários, subordinados, subquirografários, etc, é amplamente inútil. Não é 

servível a classificação para determinar a ordem de pagamento dos precatórios. 

Visto dessa forma, a alteração da ordem cronológica não implica a classificação do 

crédito como preferencial, pois, para o procedimento de precatório, essa 

classificação é inútil. A classificação é utilizada para determinar a ordem de 

pagamento em processos concursais, nos quais há concorrência; sendo lá na seara 

dos concursos que é útil a classificação dos créditos em preferenciais, privilegiados 

quirografários, etc, é das normas tocantes aos concursos que se deve aferir a 

natureza de um crédito. 

E, confrontando as normas que tratam das execuções coletivas, nas quais 

há concurso e concorrência, mesmo que diante das normas constitucionais, conclui-
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se que não foi dada preleção ou privilégio ao crédito de alimentos, sendo, portanto, 

de natureza quirografária. Trata-se de analisar sistematicamente o Código de 

Processo Civil, Código Civil de 1916 e 2002, Lei n.º 8.009/1990, Lei n.º 5.478/1968, 

antiga e nova Lei de Falência (Decreto-lei n.º 7.661/1945 e Lei n.º 11.101/2005), 

Código Tributário Nacional e Constituição Federal. O resultado é que nenhuma 

norma concede privilégio ou preleção ao crédito de alimentos, tampouco reserva 

patrimônio específico a seu adimplemento, o que, por exclusão, lhe concede a 

condição de quirografário.  

Ademais, o legislador em 2005, ao aprovar a Lei n.º 11.101, teve 

oportunidade de elevar o crédito de alimentos para a classe dos privilegiados ou 

preferenciais, contudo preferiu não fazê-lo e quedou silente. O crédito de alimentos 

continuou de natureza quirografária.   

O legislador de 2005 manteve a natureza quirografária do crédito de 

alimentos, em virtude da possibilidade do alimentando pleitear alimentos não apenas 

contra os pais, mas também em face de toda linha ascendente e dos irmãos, 

sucessivamente92. Se o alimentante não possui condições de cumprir a obrigação, 

constituindo-se periodicamente o crédito de alimentos em razão da contumaz 

inadimplência, deve o alimentando buscar alimentos em face dos demais obrigados, 

na ordem sucessiva indicada pelo Código Civil. Pois bem, caso seja aberto 

procedimento concursal, é desnecessário conceder preleção ao crédito de 

alimentos, já que o alimentando pode ir buscar nova pensão alimentícia contra outro 

parente.  

Resta rechaçar a opinião de Yussef Said Cahali seguido por Araken de 

Assis, que sustentam uma pretensa preferência absoluta do crédito de alimentos em 

relação a todos os demais, no “elevado grau de conteúdo axiológico”93 do direito a 

alimentos. Cahali diz que “a dívida alimentar a todas prefere, pois a todas se 

sobrepõe o direito à vida”94. Cremos, no presente trabalho de conclusão de curso, 

que almejar embasar uma preferência absoluta do crédito alimentar na simples 

afirmativa de profundo conteúdo axiológico, desapegada de qualquer outro 

argumento, é alargar demais o conceito de crédito preferencial, abusando da 
                                            
92 LOBO, Paulo. Direito Civil - Famílias. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 381. 
93 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 7ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 216. 
94 CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 122. 
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retórica, na tentativa forçada de conceder a condição de preferencial ao crédito de 

alimentos. Como já insistentemente exposto no decorrer deste item, para encontrar 

a natureza do crédito de alimento é preciso partir de uma interpretação sistemática 

do ordenamento jurídico, confrontando as normas pertinentes ao tema; e não 

apenas alegar um conteúdo axiológico do crédito de alimentos, que a nosso ver é de 

natureza quirografária. 
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5. Os efeitos da insolvência civil na execução de alimentos 

 

A execução de alimentos, na condição de procedimento executivo 

singular que busca a satisfação de crédito de natureza quirografária, se sujeita 

integralmente ao processo de insolvência civil, entretanto com algumas leves 

peculiaridades e implicações que merecem certo destaque, principalmente tendo em 

vista a finalidade de sobrevivência mínima dos alimentos.  

Dito de outra forma, os efeitos produzidos pela sentença decretativa da 

insolvência civil interferem diretamente no curso da execução de alimentos. 

O juízo da insolvência civil é universal, subjetiva e objetivamente. Significa 

dizer que todo patrimônio, salvo o impenhorável, deverá ser arrecadado para 

posterior liquidação e partilha, ao passo que todos os credores, exceto os fiscais, 

deverão habilitar seus créditos para participarem da execução coletiva, ficando 

também impedidos de promoverem execuções singulares. 

Como o crédito de alimentos não escapa da universalidade do juízo da 

insolvência civil, deverá se submeter ao rito da execução coletiva, havendo 

intromissão direta no curso da execução de alimentos. 

Uma questão é relevante para certificar a interferência da insolvência civil 

no curso da execução de alimentos: alteração da legislação falimentar, que, como 

explicado no capítulo 3, se aplica por analogia ao processo de insolvência. 

O antigo diploma de falências – Decreto-lei n.º 7.661/1945 – previa a 

exclusão do crédito alimentar do juízo falimentar: “Art. 23. Ao juízo da falência 

devem concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais ou civis, 

alegando e provando os seus direitos. Parágrafo único. Não podem ser reclamados 

na falência: I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias;”. 

O antigo diploma foi substituído pela Lei n.º 11.101/2005, cujo teor não 

mais exclui o crédito alimentar do procedimento da execução coletiva no juízo 

falimentar. Não existe mais a regra que excetuava as prestações de alimentos do 

procedimento de falência. O atual artigo 5.º95, que substituiu o artigo 23 do antigo 

                                            
95 Art. 5o Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: 
I – as obrigações a título gratuito; 
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diploma falimentar, apenas ressalva as obrigações a título gratuito, não mais 

menciona as prestações alimentícias. 

Por analogia, aplicava-se a Lei de Falências à ação de insolvência, 

tratada pelo Código de Processo Civil de forma lacunosa. Antes, na vigência do 

Decreto-lei n,º 7.661/1945, havia quem não considerasse, ou pusesse em dúvida, a 

sujeição do crédito alimentar ao processo de insolvência civil, por conta da 

integração por analogia.  

Contudo, na atualidade, diante da remoção pelo legislador da ressalva 

expressa em relação ao crédito de alimentos, não pairam maiores dúvidas quanto a 

sua integral submissão ao rito executivo coletivo da insolvência civil. 

Inclusive, ressalta-se a discordância do posicionamento adotado por 

Araken de Assis, que, mesmo após o advento da Lei n.º 11.101/2005, continua 

utilizando o artigo 23 do revogado Decreto-lei n.º 7.661/1945 para afirmar que o 

crédito alimentar não se submete ao juízo da insolvência96. Não há pertinência em 

utilizar como sustentáculo para colmatação regra plenamente revogada, ainda mais 

quando outra a substituiu e modificou expressamente. 

Em posição contrária a de Araken de Assis, aplicamos o teor da atual 

norma vigente – artigo 5.º da Lei n.º 11.101/2005 – desprezando o conteúdo do 

diploma revogado, para concluir que o crédito de alimentos se sujeita ao rito da 

execução coletiva do juízo da insolvência civil. 

Há quem afirme, a exemplo de Humberto Theodoro Junior, que o novo 

Código Civil de 2002 não considerar mais intransferível, por sucessão causis mortis, 

a obrigação de prestar alimentos também indica que o crédito alimentar se submete 

ao procedimento de insolvência civil97. 

Consiste em um equívoco. O Código Civil de 1916, ao afirmar que o 

direito a alimentos, além de personalíssimo, era intransmissível, tanto por ato 

intervivos ou por sucessão causis mortis98, estava a dizer que com a morte do 

alimentante cessava instantaneamente a obrigação de prestar os alimentos. Não era 
                                                                                                                                        
II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, 
salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. 
96 ASSIS, Araken de. Manual da execução. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
97 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 277. 
98 Art. 402. A obrigação de prestar alimentos não se transmite aos herdeiros do devedor. 
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passada ao espólio ou aos herdeiros a obrigação alimentar, em virtude da 

característica da intransmissibilidade99. Por outro lado, conforme lição de Pontes de 

Miranda em época do Código Civil antigo, muito embora cessasse com o 

falecimento a obrigação, os alimentos vencidos e não pagos continuavam devidos 

ao alimentando, porém pelo espólio do devedor 100. 

Assim, a intransmissibilidade da obrigação de prestar alimentos não 

significava que o espólio não era responsável pelo crédito alimentar já exigível, isto 

é, os alimentos que se venceram, e não foram satisfeitos. O crédito alimentar era 

transmissível.  

Em resumo, é preciso enxergar a distinção básica. A intransmissibilidade 

tangia apenas a obrigação de prestar os alimentos, e não o crédito alimentar 

vencido.  

Dessa forma, a característica da intransmissibilidade do direito a 

alimentos não impedia a submissão plena do crédito alimentar à execução coletiva, 

pois este era transmissível. 

Com a vigência do novo Código Civil de 2002, o direito a alimentos 

passou a ser transmissível por sucessão causis mortis: “Art. 1.700. A obrigação de 

prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694”. 

Porém, a mudança apenas veio para que o espólio do devedor continuasse 

prestando os alimentos nas forças da herança; nada foi alterado quanto à 

responsabilidade do crédito alimentar vencido que, tal qual ocorria na legislação 

revogada, continuou sendo devido pelo espólio do alimentando.  

Daí o equívoco cometido de achar que novidade trazida pelo Código Civil 

de 2002 influencia na relação entre o crédito alimentar e a ação de insolvência 

civil101, pois os que creem em tal argumento não faziam a distinção entre a 

intransmissibilidade do direito a alimentos e a transmissão do crédito de alimentos.  

Assim, a alteração da legislação civil foi irrelevante, pois, seja na vigência 

do Código Civil de 1916 ou na vigência do atual Código Civil, o crédito de alimentos 

                                            
99 CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 62. 
100 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo IX. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983. p. 238. 
101 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009. p. 277. 
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sempre se submeteu ao regime da execução coletiva, em virtude da possibilidade de 

transmissão.  

 

5.1. Suspensão e atração das execuções de alimentos em curso 

 

A execução de alimentos, apesar de ser rito especial previsto em lei 

esparsa, é execução promovida por credor individual e, portanto, não resiste à força 

de atração do juízo universal da insolvência civil.  

Dentre a série de efeitos resultantes da nova situação jurídica criada pela 

sentença decretativa de insolvência – de eficácia preponderantemente constitutiva – 

encontra-se a remessa obrigatória de todas as execuções singulares em curso para 

o juízo onde se processa a insolvência civil: “Art. 762. Ao juízo da insolvência 

concorrerão todos os credores do devedor comum. § 1.º As execuções movidas por 

credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência”. 

Os credores individuais restam impedidos de promover execuções 

singulares contra o devedor. Da mesma forma se dá com o credor de alimentos, 

cujas execuções em curso deverão ser suspensas e remetidas ao juízo universal da 

insolvência civil.  

Como exaustivamente explicado nesta monografia, o juízo da insolvência 

civil pretende alcançar a universalidade de bens e de credores do devedor 

insolvente. Fala-se em pretensão, pois quedam fora os bens impenhoráveis e os 

credores fiscais. Os demais credores, inclusive os de alimentos, são atingidos pela 

universalidade subjetiva do juízo da insolvência, convocados para compor a massa 

ativa de credores que participarão do rateio ao final.  

A execução de alimentos é suspensa e atraída pela vis attractiva do juízo 

da insolvência. Qualquer parte, o credor de alimentos ou devedor, pode pedir a 

remessa ao juízo da insolvência. Deve o administrador judicial tomar a providência, 

inclusive o  juízo do executivo singular deve deliberar ex officio o envio de imediato 

da execução de alimentos para o juízo universal. 

Todo ato executivo que seja procedido nas execuções, após a decretação 

da insolvência civil, é ineficaz perante a massa de credores, sequer é necessária 
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ação anulatória, cuida de plena ineficácia, uma vez que a suspensão acontece de 

imediato. É relevante até alvitrar a regra do artigo 762 do Código de Processo Civil 

da conversão do penhorado em arrecadado, cuja aplicação também é plena nas 

execuções de alimentos suspensas e atraídas para o juízo da insolvência civil: “§ 2.º 

Havendo, em alguma execução, dia designado para a praça ou o leilão, far-se-á a 

arrematação, entrando para a massa o produto dos bens”.  

Com a decretação de insolvência civil dá-se a quebra da regra do prior in 

tempore potior iure. São esquecidas as preferências decorrentes da ordem temporal 

das penhoras. Passa a aplicar a regra par condicio creditorum, que impõe o 

tratamento igualitário de todos os credores, respeitando as preferências e privilégios 

legais.  

Na condição de crédito quirografário sujeito à execução coletiva, o crédito 

de alimentos também perde eventuais preferências resultantes de gradação 

temporal de penhora anterior e se sujeita à par condicio creditorum.  

Reside, como explicado no capítulo 2., a justificativa em suspender as 

execuções singulares na preservação do patrimônio arrecadável do devedor e em 

forçar o credor individual a se sujeitar ao rateio. Da mesma forma se dá com o 

credor de alimentos, que deverá receber o seu crédito na execução coletiva, 

submetendo-se à regra par condicio creditorum. 

 

5.2. Da impossibilidade de ajuizar novas execuções de alimentos singulares 

 

Derivação lógica da suspensão e atração é a vedação da propositura de 

novas execuções de alimentos singulares, após a sentença de insolvência civil do 

devedor de alimentos. 

Não faria nenhum sentido permitir o ajuizamento de novas execuções de 

alimentos para, simplesmente, serem remetidas de imediato ao juízo da insolvência. 

Seria uma contradição evidente. 

Da reunião dos efeitos produzidos pela sentença decretativa de 

insolvência civil, retira-se a regra do impedimento do credor promover execução 

individualmente, inclusive propor nova. 
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Com a sentença da insolvência está aberta a execução coletiva: “Art. 751. 

A declaração de insolvência do devedor produz: (...) III – a execução por concurso 

universal de seus credores”. A execução coletiva impõe que todos os credores, 

salvo os fiscais, devem compor a massa ativa, restando impossibilitados de agir 

solitariamente.  

Busca a regra evitar fraude dos credores em detrimento do devedor e dos 

demais credores. O término da atuação solitária dos credores faz com que os 

créditos sejam habilitados para verificação de legitimidade e participação equânime 

no rateio. Também impedem que alguns credores recebam a totalidade de seu 

crédito ao agir individualmente, enquanto os outros amarguem sozinhos a ruína 

financeira do devedor. 

Não pode, portanto, o credor de alimentos propor execução após a 

decretação judicial de insolvência, devendo habilitar seu crédito como os demais 

credores. 

 

5.3. Da mudança do rito expropriatório. Impossibilidade de prisão civil 

 

Ao crédito alimentar, em atenção a seus caracteres materiais, 

principalmente a destinação para manutenção da sobrevivência mínima do 

alimentando, foi concedido pela legislação processual – Código de Processo Civil e 

Lei n.º 5.478/1968 – rito executório especial, cujo objetivo principal é a celeridade. 

Contudo, com a sentença de insolvência civil se dá a suspensão de todas 

as execuções de alimentos singulares e, compulsoriamente, restam impedidos os 

credores de utilizar os meio executórios específicos da execução de alimentos. 

O rito expropriatório para o crédito de alimentos é alterado ex lege. Não 

se pode mais empregar os meio executórios específicos da execução de alimentos, 

uma vez que há submissão do crédito de alimentos à execução coletiva.  

O procedimento adequado para satisfação do crédito de alimentos passa 

a ser o da execução por quantia certa contra devedor insolvente, com o abandono 

compulsório dos meios executórios da execução de alimentos. Não se pode mais 
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servir-se do desconto direto em folha de pagamento, da expropriação de aluguéis de 

imóveis e, principalmente, da prisão civil. 

A impossibilidade de decreto da prisão civil do devedor de alimentos 

verificado, mediante sentença, insolvente merece atenção. Três motivos 

demonstram que não se pode prender o decretado insolvente pela dívida de 

alimentos: a mudança obrigatória de rito acima esclarecida, a inadimplência 

escusável e involuntária e a perda do poder de administração e gestão dos bens.  

A Constituição da República apenas permite a prisão do devedor de 

alimentos que não apresenta justificativa para o inadimplemento, aquele que não 

paga voluntariamente: “LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia 

e a do depositário infiel”. O inadimplemento dos alimentos, que permite o decreto da 

prisão civil, deve ser inescusável e voluntário. 

Pois bem, a decretação de insolvência civil torna, em virtude da nova 

situação jurídica do devedor, o inadimplemento dos alimentos escusável e 

involuntário. Na verdade, a decretação de insolvência não torna, mas sim esclarece 

que o inadimplemento era justificável. Ao certificar a situação de impotência 

patrimonial do devedor, fica claro que desde antes os alimentos não eram pagos por 

insuficiência de recursos. Não havia voluntariedade no inadimplemento, consistia 

tão-somente na falta de patrimônio. Como dito por Yussef Said Cahali, a prisão civil 

é meio de experimentar a solvabilidade do devedor102, sendo certa, portanto, a 

insolvência, é descabida a prisão civil. 

Com a sentença de insolvência, certificando-se judicialmente a ruína 

financeira do devedor, fica impossível o decreto prisional por dívida de alimentos, já 

que o inadimplemento é escusável e involuntário. 

Também robustece o argumento da impossibilidade da prisão civil do 

devedor de alimentos decretado insolvente, a perda do poder de gestão de 

administração. 

                                            
102 CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1050. 
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Quando da sentença de insolvência, o devedor, em virtude da regra 

contida no artigo 752 do Código de Processo Civil103, perde todo o poder de gestão 

e de disposição de seu patrimônio arrecadado. Os atos de disposição ou oneração 

sobre os bens serão ineficazes perante os credores.  

Assim, após a decretação judicial de insolvência, o devedor, mesmo que 

deseje, não pode pagar os alimentos – sejam vencidos ou vincendos – uma vez que 

a gestão patrimonial passa ao administrador judicial, órgão auxiliar responsável pelo 

patrimônio e contas da massa concursal.  

Não pode mais o devedor pagar os alimentos, pois os poderes de gestão 

e disposição do patrimônio lhe foram retirados. Assim, não é viável decretar sua 

prisão, já que seria ato inútil diante da impossibilidade de pagamento voluntário dos 

alimentos.  

As obrigações do devedor passam a ser geridas pelo administrador 

judicial. O crédito vencido antes da decretação de insolvência deve ser recebido 

dentro do procedimento da execução coletiva; doutra mão os créditos vencidos no 

curso da ação de insolvência deverão ser pagos pelo administrador judicial, assim, 

havendo alimentos futuros, mês a mês, deverão ser adimplidos pelo administrador, 

em virtude da perda dos poderes de gestão do devedor. 

 

5.4. Impossibilidade de vencimento antecipado 

 

A legislação processual adotou a acceleration clause, usualmente 

deliberada nos contratos mercantis. Ao cair o devedor em insolvência, ocorre o 

vencimentos antecipado de suas dívidas. 

O processo de insolvência é rito executório. É, na terminologia do Código 

de Processo Civil, execução por quantia certa contra devedor insolvente. Como toda 

execução, pressupõe débito exigível, daí a regra do vencimento antecipado. 

Seria obstáculo à liquidação e à partilha aguardar o vencimento um a um 

de cada crédito habilitado, portanto se impõe o vencimento das dívidas 

                                            
103 Art. 752. Declarada a insolvência, o devedor perde o direito de administrar os seus bens e dispor 
deles, até a liquidação total da massa. 
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antecipadamente, para que os débitos inscritos sejam desde logo exigíveis. O 

vencimento antecipado torna geral o requisito da exigibilidade e, em decorrência, 

permite a liquidação e a partilha do patrimônio executado.  

Contudo, os alimentos – provisórios, provisionais ou definitivos – não se 

sujeitam à regra do vencimento antecipado quando da insolvência do devedor. 

A sutileza está no detalhe que a obrigação de prestar alimentos, imposta 

por ação de alimentos, ainda não possui o crédito presente. A obrigação de 

alimentos possui por objeto crédito futuro que se constitui periodicamente e não 

sendo pago passa a ser crédito vencido, com plena exigibilidade.  

Se o crédito é futuro, ele não pode ter seu vencimento antecipado, pois 

não foi sequer constituído. É situação distinta da obrigação cujo vencimento da 

prestação é futuro, já que neste caso o crédito já existe, apenas não é exigível. 

As dívidas que têm seu vencimento antecipado, são aquelas já existentes, 

porém ainda inexigíveis, cujo preço fora dividido em parcelas, pois são obrigações 

divisíveis104. A situação dos alimentos é diferente. Na obrigação de prestar alimentos 

ainda não há crédito. Ele se constitui mês a mês, é crédito futuro. Apenas após a 

instalação da relação creditícia, haverá, então, exigibilidade. 

Seguimos a lição de Clóvis Couto e Silva e classificamos a obrigação 

alimentar como duradoura105, que não foi disciplinada pelo Código Civil. Trata-se de 

obrigação, cujo débito se renova periodicamente106, apesar de pago, o débito de 

renova de período em período, exatamente como se dá com a obrigação de prestar 

alimentos.  

Daí, portanto a inaplicabilidade da regra do vencimento antecipado às 

prestações alimentícias, pois, como explicado, não existe ainda o crédito de 

alimentos, cuida de crédito futuro que se constitui periodicamente, uma vez que a 

obrigação alimentar é tida como duradoura.   

                                            
104 SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2013. p. 163. 
105 “Existem certas obrigações nas quais o adimplemento sempre se renova sem que se manifeste 
alteração no débito. Essa obrigações são mais ricas numa dimensão: no tempo, no elemento 
duradouro, que se relaciona com a essência do dever de prestação. As relações obrigacionais 
simples vivem desde a conclusão do negócio jurídico até o adimplemento; as duradouras são 
adimplidas permanentemente e assim perduram sem que seja modificado o seu conteúdo do dever 
de prestação, até o seu término pelo decurso do prazo, ou pela denúncia.” Em: SILVA, Clóvis do 
Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2013. p. 163. 
106 SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2013. p. 164. 
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5.5. Necessidade de habilitação do crédito alimentar 

 

Consoante já delineado no item 2.2., a ação de insolvência civil 

compreende três fases ou estágios bem nítidos. A primeira fase é quando se apura e 

comprova o estado de insolvência do devedor, certificando-o por sentença. A 

segunda consiste na verificação de legitimidade dos créditos e classificação dos 

credores que irão participar do rateio, de acordo com a ordem legal. Na terceira, o 

momento da execução propriamente dita, se dá a expropriação dos bens e 

pagamentos dos credores habilitados. 

Mais precisamente, na segunda fase são identificados os sujeitos ativos 

da relação processual: os credores exequentes. 

Para tanto, existe a regra do artigo 761 do Código de Processo Civil que 

convoca todos os credores, na via editalícia, com o prazo assinalado de 20 (vinte) 

dias para apresentarem suas habilitações e respectivos títulos executivos107. 

Tal regra é mais outro corolário da universalidade do juízo da insolvência, 

em sua perspectiva subjetiva. Como explicado por Humberto Theodoro Júnior, 

decorre da universalidade do juízo da insolvência a obrigação dos credores se 

habilitarem: “se quiserem executar o devedor terão, todos eles, de submeter seus 

créditos à tramitação do concurso universal, onde serão verificados e classificados, 

respectivamente, quanto à legitimidade e privilégios”108.  

A finalidade precípua da habilitação e declaração de crédito é reconhecer 

a qualidade de sujeito ativo da execução concursal, bem como classificar o credor, 

apurar o valor do seu crédito e sua cota no rateio. 

Por outro lado, a fase de habilitação também tem outros dois objetivos. 

Averiguar a vontade do credor de executar o insolvente, pois apenas terão direito a 

participar da execução coletiva aqueles que se habilitaram no prazo do edital; e, 

oportunizar o contraditório e a ampla defesa, já que após a habilitação é permitido 
                                            
107 Art. 761.  Na sentença, que declarar a insolvência, o juiz: (...) 
II - mandará expedir edital, convocando os credores para que apresentem, no prazo de 20 (vinte) 
dias, a declaração do crédito, acompanhada do respectivo título. 
108 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A insolvência civil – execução por quantia certa. 6ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009. p. 339-340. 
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ao devedor e aos demais credores apresentarem impugnações aos créditos 

habilitados109. 

Apenas depois do julgamento de todas as eventuais impugnações, será 

organizado o quadro geral de credores, com a sua homologação via sentença 

judicial. 

Exatamente por conta da oportunidade de impugnação, em atenção ao 

contraditório, apenas podem participar da execução coletiva os credores que se 

habilitaram no prazo do edital. É que a chance dada aos próprios credores e ao 

devedor de impugnarem as habilitações confere legitimidade aos créditos. Não seria 

razoável permitir que credores não habilitados dentro do prazo legal pudessem 

integrar o quadro geral de credores, pois haveria o risco de trazerem título executivo 

defeituoso ou algum outro tipo de vício na habilitação, sem a devida oportunidade de 

impugnação. 

Dessa forma, também é necessário que o credor de alimentos, dentro do 

prazo de 20 (vintes) dias assinalado pelo edital de convocação, provocatio ad 

agendum, apresente sua habilitação, declaração de crédito e competente título 

executivo para que, como todos os demais credores, seja verificada a sua 

legitimidade e classificação110. 

Igualmente, contra o crédito de alimentos é possível a formulação de 

impugnação, por iniciativa do devedor ou dos demais credores.  

Qualquer que seja a espécie de alimentos – provisórios, provisionais ou 

definitivos – é preciso que o credor proceda com a habilitação, caso contrário não 

haverá possibilidade de participar da execução coletiva.  

                                            
109 Art. 768.  Findo o prazo, a que se refere o no II do art. 761, o escrivão, dentro de 5 (cinco) dias, 
ordenará todas as declarações, autuando cada uma com o seu respectivo título. Em seguida intimará, 
por edital, todos os credores para, no prazo de 20 (vinte) dias, que Ihes é comum, alegarem as suas 
preferências, bem como a nulidade, simulação, fraude, ou falsidade de dívidas e contratos. 
Parágrafo único.  No prazo, a que se refere este artigo, o devedor poderá impugnar quaisquer 
créditos. 
110 Quanto às prestações alimentícias vincendas, se houverem, deverão ser adimplidas pelo 
administrador da massa, no curso do processo de insolvência, em virtude de sua condição de órgão 
auxiliar do juízo responsável por gerir todo o patrimônio do devedor. Também, em razão da sua 
função de representar a massa ativa e passivamente, o administrador deverá ajuizar, sob pena de 
responsabilidade, ação revisional de alimentos, em caso de insuficiência de recursos para pagar 
eventuais prestações alimentícias vincendas no curso do processo. E, caso restem inadimplidas as 
prestações alimentícias que se vencerem após a decretação da insolvência, cuidará de crédito 
contraído pela massa e será extraconcursal, em analogia com a Lei n.º 11.101/2005. 
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Lembra-se de que o credor de alimentos provisórios ou provisionais 

possui título baseado em cognição sumária, ainda sujeito ao restante do 

procedimento de conhecimento para ratificação, ou não da obrigação alimentar, 

após cognição exauriente. Porém, de acordo com explicação do capítulo 4, muito 

embora cuide de título provisório, o crédito de alimentos provisórios ou provisionais é 

desde logo exequível e conta com os mesmos meios executivos dos alimentos 

definitivos. Apesar da instabilidade do título, o crédito é exeqüível a partir do 

inadimplemento da obrigação imposta.111 

Assim, independente da espécie de alimentos, é preciso que o credor 

alimentar se habilite e traga o título executivo, no prazo do edital, para verificação de 

legitimidade e classificação e permitir o contraditório via impugnação, sob pena de 

não participar da execução concursal.  

A impugnação, no procedimento da insolvência civil, faz as vezes dos 

embargos à execução e seu conteúdo pode trazer qualquer matéria de defesa que 

diga respeito ao crédito habilitado. Daí, quando atraída execução singular para o 

juízo da insolvência, se vieram embargos à execução atrelados, deverão ser 

recebidos como impugnação, pois já se trata de irresignação manifestada pelo 

devedor. 

Apenas os credores habilitados no prazo do edital gozam do direito de 

participar da execução coletiva. Contudo, a ausência de habilitação não importa no 

desaparecimento do crédito alimentício. Esgotado o prazo editalício, fica impedido o 

credor de alimentos de habilitar-se normalmente, porém ainda lhe resta a ação 

direta, conforme permissivo do artigo 784 do Código de Processo Civil: “Ao credor 

retardatário é assegurado o direito de disputar, por ação direta, antes do rateio final, 

a prelação ou a cota proporcional ao seu crédito”. 

A ação direta busca o reconhecimento do crédito de seu autor. Se julgada 

procedente antes do rateio, o credor retardatário terá sua participação assegurada; 

na verdade a ação direta apenas alcança os rateios futuros, isto é, aqueles 

realizados após o seu trânsito em julgado.  

                                            
111 Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart explicam que os alimentos antecipados devem 
ser dotados de meio executivos tão eficazes quanto àqueles deferidos aos definitivos, “que a 
discriminação entre eles se afigura claramente injustificável”. Em: MARINONI, Luiz Guilherme; 
Arenhart, Sérgio Cruz. Execução. V. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 373. 
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5.6. O crédito alimentar: posição e prerrogativas na partilha 

 

Sustenta-se no presente trabalho, item 4.1., que o crédito de alimentos é 

de natureza quirografária, pois, basicamente, não conta com preferências ou 

privilégios – gerais ou especiais – e se sujeita à regra pior tempore potior iure. 

Tampouco há pedaço do patrimônio do devedor reservado para pagamento do 

débito alimentar.  

Foi discutida a natureza quirografária do crédito de alimentos no item 4.1. 

Apesar de ser quirografário, o crédito de alimentos possui a prerrogativa, 

dada pela lei processual, de penhorar certos bens, a princípio impenhoráveis em 

sede executiva singular. É a combinação do conteúdo do artigo 649, IV com o de 

seu § 2.º112. Salários, vencimentos soldos e afins não são penhoráveis, ao menos a 

princípio. É que tais verbas estão sujeitas à penhora quando o objeto da execução 

for crédito de natureza alimentar.  

O crédito alimentar deverá ser classificado como quirografário, listado na 

parte final do quadro geral de credores, devendo participar dos últimos rateios, caso 

ainda haja patrimônio a ser partilhado. Concorre o crédito alimentar com os demais 

quirografários. Cuidam de créditos residuais, aos quais se chega por exclusão dos 

demais que possuem algum privilégio ou preferência legal113. Abaixo dos 

quirografários, se encontram apenas os subquirografários e os subordinados, 

respectivamente. 

Partindo desses pressupostos, cabe fazer uma ressalva em relação a 

uma prerrogativa específica e peculiar ao crédito de alimentos no rateio da 

insolvência civil. Foi dito, logo acima, que o crédito de alimentos permite a penhora 

                                            
112 Art. 649.  São absolutamente impenhoráveis:(...) 
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, 
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao 
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 
profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo;(...) 
§ 2o  O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento 
de prestação alimentícia. 
113 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa – O novo regime da insolvência 
empresarial. 3ª ed. São Paulo: Renovar, 2008. p. 417. 



 
 

 

56 
 

de soldos, salários, vencimentos e afins. Verbas, portanto, relativamente 

impenhoráveis. 

Por outro lado, igualmente se esclareceu, no item 2.2.2., que a 

arrecadação geral dos bens do insolvente somente atinge o patrimônio sujeito à 

penhora. Os bens impenhoráveis não são arrecadados pelo administrador concursal, 

logo também não são objeto de expropriação para posterior partilhar. 

Ao confrontar a exceção da impenhorabilidade das verbas de natureza 

alimentar com a impossibilidade de arrecadação, na insolvência civil, de bens 

impenhoráveis, chega-se a conclusão que, se houver habilitação de crédito de 

alimentos na ação de insolvência civil, será possível a arrecadação de verbas, 

percebidas pelo insolvente, de igual característica alimentar. 

Em outras palavras: caso algum credor de alimentos se habilite na 

insolvência civil, dentro do prazo do edital, será permitida a arrecadação de salários, 

soldos, vencimentos e demais verbas previstas como impenhoráveis no artigo 649, 

IV do Código de Processo Civil.  

Explica-se: a arrecadação limita-se ao patrimônio do devedor sujeito à 

penhora. Doutra mão, créditos de natureza alimentar permitem, nas execuções 

singulares, a penhora de bens protegidos pelo artigo 649, IV do Código de Processo 

Civil. 

Assim, por perder a característica da impenhorabilidade, ou seja, tornar-

se penhorável quando oponível diante dos créditos alimentares, a arrecadação 

poderá atingir as verbas descritas no artigo 649, IV do Código de Processo Civil. 

Observemos, contudo, que tal situação é contingencial. Pode ocorrer ou não na 

ação de insolvência. Primeiro, obviamente, é necessário que seja inscrito crédito de 

natureza alimentar; segundo, tem de existir no patrimônio do devedor as verbas 

descritas no artigo 649, IV do Código de Processo Civil. 

Daí, se habilitado na insolvência civil crédito alimentar, será possível a 

arrecadação das verbas, de igual natureza alimentar, descritas no artigo 649, IV do 

Código de Processo Civil, que não seriam arrecadadas pelo administrador da 

massa, caso não fosse inscrito nenhum crédito alimentar. 
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Em suma, é possível afirmar que com a presença do crédito alimentar no 

procedimento da insolvência, torna-se penhorável – logo arrecadável – o patrimônio 

descrito no artigo 649, IV do Código de Processo Civil. 

A peculiaridade ainda continua. Após se concluir que poderão ser 

arrecadados os bens relativamente impenhoráveis de natureza alimentar, é preciso 

saber que tais bens apenas poderão ser destinados a satisfação, no momento da 

execução coletiva propriamente dita, dos créditos que deram causa a sua 

arrecadação, diga-se, os créditos alimentares regularmente habilitados no concurso. 

Logo, eventualmente penhoradas as verbas contidas no artigo 649, IV do 

Código de Processo Civil, somente serão destinadas ao pagamento dos créditos que 

possibilitaram sua arrecadação, isto é, os créditos de natureza alimentar. 

Se essas verbas sobrarem, depois do pagamento de todos os créditos 

alimentares, deverá a posse da parte restante ser reintegrada ao devedor, com 

desfazimento da constrição judicial – arrecadação. No entanto, caso todas essas 

verbas forem liquidadas e ainda houver crédito alimentar inadimplido, deverá ser 

recebido no rateio do patrimônio geral, na condição de quirografário. 

Pode-se resumir da seguinte forma a situação do crédito de alimentos na 

partilha: (1) deve ser classificado na condição de quirografário; (2) enseja a 

arrecadação de verbas de natureza alimentar descritas no artigo 649, IV do Código 

de Processo Civil; (3) tais eventuais verbas alimentares serão destinadas apenas à 

satisfação do crédito alimentar e, caso sobrem, serão devolvidas à posse do 

devedor; e, (4) se as verbas de natureza alimentar forem todas expropriadas e ainda 

sobrar crédito de alimentos, deverá participar da partilha em sua condição própria de 

quirografário. 

Deve-se observar que as peculiaridades expostas neste item não são 

únicas e exclusivas do crédito de alimentos habilitados na insolvência. Dotarão das 

mesmas peculiaridades qualquer crédito quirografário que também seja exceção à 

impenhorabilidade. É o caso do crédito decorrente de fiança em contrato de locação, 

que é de natureza quirografária e pode levar à penhora do bem de família. Caso seja 

arrolado na ação de insolvência civil, levará à arrecadação do bem de família, cuja 

destinação, na execução coletiva, será a satisfação do crédito decorrente de fiança 

concedida em contrato de locação. 
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É que seria incongruente saber que o crédito, habilitado na ação de 

insolvência civil, acarreta a arrecadação de determinados bens, a princípio 

impenhoráveis, e, ainda assim, destiná-los a satisfação de outros créditos 

habilitados. Entretanto, se trata de uma situação eventual, que pode vir ou não a 

ocorrer na ação de insolvência; é preciso que exista no patrimônio do devedor o bem 

relativamente impenhorável, ao passo que deve ser habilitado crédito contra qual 

aquela impenhorabilidade não seja oponível.  

 

5.7. A alteração dos alimentos provisórios ou provisionais para definitivos e os 

reflexos na execução coletiva 

 

Os alimentos provisórios, provisionais e definitivos são diferentes. Embora 

haja diversas notas distintivas entre eles, importa, para a seguinte análise, destacar 

que os alimentos provisórios e provisionais são arbitrados, liminarmente, em sede de 

cognição sumária, enquanto os definitivos são determinados em sentença, após a 

cognição exauriente. Os alimentos provisórios e provisionais são os alimentos 

antecipados114 no início do processo para garantir a subsistência do alimentante 

durante o trâmite.  

Contudo, cabe ressaltar que os alimentos provisórios e provisionais, 

apesar de lastreados em título de natureza provisória, possuem exequibilidade, no 

caso, são exigíveis. Dito de outra forma, mesmo se tratando de título executivo 

provisório – instável – a execução contará com os meios executivos igualmente 

eficazes aos concedidos ao crédito de alimentos definitivos. 

Como cuida de crédito exequível (dotado de exigibilidade), os alimentos 

provisórios ou provisionais inadimplidos são suficientes para habilitação na ação de 

insolvência civil, exatamente igual ao crédito decorrente de alimentos definitivos em 

atraso.115 

                                            
114 ASSIS, Araken de. Da execução de alimentos e prisão do devedor. 7ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. p. 131. 
115 Como explica Pontes de Miranda, embora seja lastreado em decisão instável, “não é o autor 
obrigado a prestar caução, com o fim de repor os alimentos percebidos antes do julgamento, pois 
que, ainda se decair da ação, não é o alimentando obrigado a restituí-los”. Em: MIRANDA, Pontes de. 
Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo X. Rio de Janeiro: Forense, 1976. p. 476. 
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Situação delicada surge quando são habilitados, na ação de insolvência 

civil, créditos de alimentos provisórios ou provisionais e, ainda no curso da execução 

coletiva, são convertidos por sentença em definitivos. 

São três as possíveis situações: (a) os alimentos definitivos são arbitrados 

em quantia superior aos provisórios/provisionais; (b) a sentença mantém os 

definitivos iguais aos provisórios/provisionais; e, (c) os alimentos definitivos são 

determinados em valor abaixo dos provisórios/provisionais ou, até mesmo, não é 

reconhecida a obrigação de prestar alimentos.  

Antes de entrar propriamente na problemática que aparece no decorrer da 

ação de insolvência civil, é ainda preciso tecer certos comentários, partindo do teor 

do § 2.º do artigo 13 da Lei n.º 5.478/1968: “Em qualquer caso, os alimentos fixados 

retroagem à data da citação”. 

Da exegese do dispositivo transcrito, infere-se que, independente da 

majoração ou minoração, ocorrerá a substituição ex tunc, desde a citação na ação 

que pleiteia os alimentos, dos provisórios ou provisionais pelos alimentos definitivos. 

O valor dos alimentos definitivos irá retroagir à data da citação do 

alimentante e substituirá o valor dos alimentos provisórios ou provisionais que se 

venceram no curso do processo. 

Quando os alimentos definitivos são estipulados no mesmo valor dos 

provisórios ou provisionais, não se apresentam maiores dificuldades, pois a 

discussão do efeito retro-operante torna-se inócua diante da igualdade de valores. 

A doutrina também aparenta mais uníssona, ao analisar a situação do 

aumento dos alimentos definitivos, em relação aos provisórios e provisionais, e a 

retroação à data da citação. A nova quantia irá substituir aquela arbitrada em sede 

de cognição sumária – alimentos provisórios ou provisionais – e o devedor restará 

responsável pelas diferenças devidas desde a sua citação. Conforme explica Yussef 

Said Cahali:  

Em qualquer caso, ocorrendo a majoração da pensão pela sentença 
definitiva, exatamente em função de sua retroação à data da citação, e 
substituídos os alimentos provisoriamente concedidos pelos alimentos 
definitivamente fixados, com a retroação dos efeitos da sentença à data da 
citação, o alimentante deverá responder pelas diferenças entre os alimentos 
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pagos a menor e aqueles ao final fixados em quantia maior, quando melhor 
dimensionados os pressupostos do binômio possibilidade-necessidade.116 

 

Com este posicionamento concordam Rolf Madaleno117, Paulo Lôbo118 e 

Maria Berenice Dias119.  

Já na terceira situação, existe clara discordância da doutrina. Não é 

unânime o entendimento da retroação à data da citação, se os alimentos arbitrados 

em sentença definitiva forem menores que os antecipados, provisórios/provisionais, 

ou, até mesmo, se a obrigação e prestá-los não for reconhecida ao final. 

Há respeitável entendimento, encabeçado por Maria Berenice Dias120 e 

Paulo Lôbo121, no sentido de que havendo redução do montante dos alimentos, na 

sentença final, o novo valor apenas teria eficácia ex nunc. Não seria admitida, no 

caso, a retroação à data da citação do novo valor fixado em sentença definitiva para 

os alimentos, sendo mantidos os valores maiores dos alimentos provisórios ou 

provisionais.  

Segundo os defensores do posicionamento, permitir a eficácia ex tunc dos 

alimentos definitivos, quando minorados, ou na situação de não ser reconhecida a 

obrigação alimentar, incentivaria o alimentante ao descumprimento da obrigação de 

prestar os alimentos provisórios/provisionais na expectativa de vê-la diminuir ou 

extinguir com a sentença final122. 

No presente trabalho rechaçamos o entendimento acima esposado e 

seguimos o raciocínio de Yussef Said Cahali, cuja posição, mais coerente, defende a 

eficácia ex tunc da sentença definitiva que diminui o valor dos alimentos em relação 

                                            
116 CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 912. 
117 MADALENO, Rolf. Revisão dos alimentos. Disponível em: 
<http://www.rolfmadaleno.com.br/rs/index.php?option=com_content&task=view&id=35>. Acesso em: 
7 janeiro, 2013.  
118 LOBO, Paulo. Direito Civil - Famílias. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 387. 
119 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 490. 
120 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 490. 
121 LOBO, Paulo. Direito Civil - Famílias. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 387. 
122 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 490. 
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aos provisórios ou provisionais. Também concorda Rolf Madaleno123 e há 

precedente do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n.º 209098/RJ124. 

Na lição de Yussef Said Cahali: 

Por idêntica razão, ocorrendo a redução da pensão pela sentença definitiva, 
o melhor entendimento orienta-se no sentido de que, uma vez reduzida a 
pensão provisional (cautelar ou provisória), a redução prevalece desde a 
data da sentença contra a qual houve apelação com efeito apenas 
devolutivo: como os alimentos provisoriamente fixados podem ser revistos a 
qualquer tempo e como, "em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem 
à data da citação" (art. 13, §§ 1.º e 2.º, da Lei 5.478/68), também aqui a 
sentença opera a substituição ex tunc dos alimentos provisionais ou 
provisórios pelos definitivos, ressalvada apenas a irrepetibilidade daquilo 
que já tiver sido pago pelo devedor.125 

 

Em resumo, o entendimento de Yussef Said Cahali, seguido no presente 

trabalho, defende que os alimentos definitivos – minorados – possuem eficácia ex 

tunc e, portanto, retroagem à data da citação do alimentante na ação que fixou os 

alimentos provisórios ou provisionais. Entretanto, são ressalvados os alimentos 

provisórios ou provisionais que foram adimplidos antes da conversão em definitivos, 

em razão da característica da irrepetibilidade dos alimentos. Doutra mão, a diferença 

entre os definitivos e provisionais/provisórios que não fora paga, será alcançada pela 

diminuição da sentença definitiva, restando o devedor exonerado a partir de então 

pelas diferenças inadimplidas. 

Esmiuçada a questão particular da retroação à data da citação do 

alimentante, quando da conversão dos alimentos provisórios ou provisionais em 

definitivos, vejamos os reflexos na ação de insolvência civil, lembrando que se adota 

o entendimento exposto por Yussef Said Cahali.  

Para cada tipo de situação, ocorrerá um reflexo distinto na execução 

coletiva. 

                                            
123 MADALENO, Rolf. Revisão dos alimentos. Disponível em: 
<http://www.rolfmadaleno.com.br/rs/index.php?option=com_content&task=view&id=35>. Acesso em: 
7 janeiro, 2013.  
124 Direito civil e processual civil. Alimentos. Provisórios. Definitivos. Fixação em valor inferior. Termo 
inicial. Citação. 
- Fixados os alimentos definitivos em valor inferior ao dos provisórios, retroagirão à data da citação, 
ressalvadas as possíveis prestações já quitadas em virtude da irrepetibilidade daquilo que já foi pago.  
Recurso especial provido. 
(REsp 209098/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 
21/02/2005, p. 169) 
125 CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 913. 
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Se forem habilitados, dentro do prazo editalício, alimentos provisórios ou 

provisionais que, ainda no curso da ação de insolvência civil, vierem a ser mantidos 

em igual valor pelos definitivos, não haverá problema procedimental. O crédito de 

alimentos inscrito apenas deixará de ser referente a provisórios ou provisionais e 

passará a ser de alimentos definitivos; contudo, o valor inscrito será o mesmo e o 

trâmite da ação de insolvência civil seguirá normalmente. 

Reflexo um pouco mais complexo se dá quando os alimentos definitivos 

são arbitrados em valor maior que dos provisórios os provisionais, cujo crédito fora 

habilitado, tempestivamente, na ação de insolvência civil. Como explicado, o novo 

valor dos definitivos tem eficácia ex tunc e retroage à data da citação do alimentante, 

com a substituição dos valores anteriormente fixados para os 

provisórios/provisionais. Logo, a partir da sentença, o devedor responde pela 

diferença dos valores dos alimentos definitivos e provisórios/provisionais, desde a 

data da citação. No caso, essa diferença constitui crédito em favor do alimentante 

contra o devedor, já depois de transcorrido o prazo do edital para habilitação na 

ação de insolvência civil. 

Nessa situação, o crédito decorrente da diferença entre os alimentos 

provisórios/provisionais e os definitivos – majorados por sentença – será 

considerado retardatário, cuja inscrição apenas se dá por ação própria, conforme 

prescreve o artigo 784 do Código de Processo Civil126.  

A execução coletiva continuará seu trâmite normal, com os créditos já 

inscritos dentro do prazo editalício, inclusive o crédito de alimentos, todos pelo do 

montante habilitado.  O crédito decorrente do aumento dos alimentos deverá ser 

pleiteado em ação própria para vir compor o quadro geral de credores, pois é 

considerado retardatário, uma vez que surgiu após o prazo do edital.  

Um desenredo ainda mais complexo é visto caso os alimentos definitivos 

sejam minorados em relação aos provisórios/provisionais. Os alimentos, quando 

diminuídos na sentença, levam à exoneração do devedor da diferença devida desde 

a data da citação, em razão da eficácia ex tunc. Ressalvam-se apenas os alimentos 

que foram pagos, por conta da irrepetibilidade característica. Já que na ação de 

                                            
126 Art. 784.  Ao credor retardatário é assegurado o direito de disputar, por ação direta, antes do rateio 
final, a prelação ou a cota proporcional ao seu crédito. 
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insolvência civil, obviamente, apenas constam alimentos inadimplidos, toda 

diferença entre os definitivos – minorados – e os provisórios/provisionais será 

observada. 

Basicamente, após a sentença que abaixa os alimentos, o valor do crédito 

alimentar, que antes era lastreado nos provisórios/provisionais, será recalculado 

com base nas diferenças resultantes da eficácia retroativa dos alimentos definitivos. 

No final, o crédito alimentar habilitado na ação de insolvência passará a ser menor. 

O reflexo se dá diretamente no quadro geral de credores. Pouca importa 

se ele já fora homologado, deverá ser refeito, com a mudança do novo valor do 

crédito de alimentos, sendo feita nova homologação a posteriori pelo juízo da 

insolvência.  

A ação de insolvência civil, a despeito da fase em que se encontre, 

deverá ser paralisada apenas para a alteração do valor do crédito de alimentos, que 

diminuirá, devendo, ao mesmo tempo, ser remodelado o quadro geral de credores e 

todas as eventuais decorrências da diminuição do crédito de alimentos, verbi gratia, 

o aumento do quinhão de um crédito de classe inferior. 

Inclusive, em casos um pouco mais extremos de absurda diminuição do 

crédito de alimentos ou de sua total extinção, poderá o devedor abandonar a 

situação fática da insolvência. Pode vir o patrimônio do devedor a ser suficiente para 

satisfazer todas as suas obrigações. 

Mesmo passando o devedor ao estado fático de solvência, defendemos 

que a ação deverá continuar no rito executório coletivo previsto pelo Código de 

Processo Civil. Seria desarrazoado desfazer todos os atos da ação de insolvência 

civil e remeter os credores para as execuções singulares, em virtude de 

solvabilidade superveniente. Os credores restariam por demais prejudicados. 

Novamente teriam de passar, na execução ordinária, por todas as fases processuais 

prévias antes da expropriação propriamente dita. E os atos praticados na ação de 

insolvência, como a arrecadação, elaboração de quadro de credores, início de 

partilha, etc, seriam perdidos, tudo em benefício do devedor. Assim, posicionamo-

nos pela manutenção da execução coletiva até o seu comum deslinde final. 
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6. Conclusões finais 

 

O presente estudo de conclusão de curso pretendeu compreender quais 

os alcances da insolvência civil no curso da execução de alimentos e também no 

crédito alimentar propriamente dito. 

Primeiramente, concluiu-se que o procedimento da execução por quantia 

certa contra devedor insolvente, tratado pelo Código de Processo Civil, é rito 

adequado para proteger tanto o devedor quanto os credores. Igualmente, explicou-

se que há interesse dos credores e devedor de alimentos em utilizarem a ação de 

insolvência civil, já que cuida de rito adequado para satisfação do crédito e liberação 

do vínculo obrigacional, quando diante da ruína financeira do devedor.  

Em um segundo momento, tratou-se da nova situação jurídica do devedor 

após a decretação judicial de sua insolvência. Elencaram-se os principais efeitos da 

insolvência civil em relação ao insolvente e a seus credores.  

O legislador impôs inúmeros efeitos como consequência do estado de 

impotência patrimonial com o intuito maior de inibir fraudes em detrimento da massa 

concursal. São sérias as restrições que tangem o devedor, exatamente para que não 

dilapide seu patrimônio, que servirá para pagamentos da massa passiva. Em relação 

aos credores, os efeitos da insolvência buscam condicionar-lhes a verificação de 

legitimidade de seus créditos, além de impedi-los de executar singularmente o 

devedor.   

Foram esmiuçadas as peculiaridades da execução de alimentos, cujos 

cuidados foram dados pelo Código de Processo Civil e pela Lei n.º 5.478/1968, com 

destaque especial à forma remanescente de prisão civil ainda aceita pelo 

ordenamento jurídico.  

Ademais, uma das principais conclusões foi de que o crédito de alimentos 

possui natureza quirografária, uma vez que não conta com preferência ou privilégios 

legais, tampouco com patrimônio específico para sua satisfação. E se submete à 

regra pior tempor potior iure. 

Na condição de quirografário e havendo interesse na decretação da 

insolvência civil, conclui-se que o credor de alimentos se sujeita integralmente à 
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execução coletiva, com todas as consequências jurídicas, principalmente a 

impossibilidade de prisão civil do devedor e a suspensão e atração de todas as 

execuções de alimentos para o juízo universal da insolvência. 

Nas derradeiras análises, foram vistas as peculiaridades do crédito de 

alimentos no processo da insolvência, como a possibilidade de arrecadação de 

verbas de idêntica natureza alimentar, como os soldos, salários, vencimentos e 

afins; e, os reflexos, na ação de insolvência, da alteração de alimentos provisórios 

ou provisionais para definitivos.  
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