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Art. 912.  Quando o executado for funcionário público, militar, 

diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à 

legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto 

em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação 

alimentícia. 

 

 

+ 529, § 3º 
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§ 1o Ao despachar a inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa 

ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de 

desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração 

posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. 

 

§ 2o O ofício conterá os nomes e o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a 

importância a ser descontada mensalmente, a conta na qual deve 

ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração. 
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Art. 913.  Não requerida a execução nos termos deste Capítulo, 

observar-se-á o disposto no art. 824 e seguintes, com a ressalva de 

que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução não obsta a que o exequente 

levante mensalmente a importância da prestação. 

 

 -  “Cabe à credora a escolha do rito  processual a

 ser seguido para a execução de alimentos. Nada obsta

 que primeiramente tente a penhora de bens do

 executado, como na espécie e, uma vez frustrada a

 execução pelo rito comum, valha-se a exequente da

 ameaça do decreto prisional” (STJ, REsp 216.560/SP) 
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 “A execução de sentença condenatória de prestação

 alimentícia, em princípio, rege-se pelo procedimento da

 execução por quantia certa, ressaltando-se, contudo,

 que, a considerar  o relevo das prestações de natureza

 alimentar, que possuem nobres  e urgentes desideratos,

 a lei adjetiva civil confere ao  exequente a

 possibilidade de requerer a adoção de mecanismos

 que propiciam a célere satisfação do débito alimentar,

 seja pelo meio coercitivo da prisão civil do devedor,

 seja pelo desconto em folha de pagamento da
 importância devida;  
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 Não se concebe, contudo, que a exequente da verba

 alimentar, maior interessada  na satisfação de seu crédito e

 que detém efetivamente legitimidade para propor os

 meios executivos que entenda conveniente, seja

 compelida a adotar procedimento mais gravoso para

 com o executado, do qual não se utilizou

 voluntariamente, muitas vezes para não arrefecer ainda

 mais os laços de afetividade, já comprometidos com

 a necessária intervenção do Poder Judiciário, ou por

 qualquer outra razão que assim repute relevante.

 Ordem concedida” (STJ, HC 128.229/SP, Rel. Min.
 Massami Uyeda, 3ª Turma,  DJe 06.05.2009). 
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Art. 913.  Não requerida a execução nos termos deste Capítulo, 

observar-se-á o disposto no art. 824 e seguintes, com a ressalva de 

que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução não obsta a que o exequente 

levante mensalmente a importância da prestação. 

 

“É possível a cisão da execução de alimentos nos ritos dos arts. 

732  e 733 do CPC” (STJ, HC 114.936/MG, Rel.ª Min.ª Nancy

 Andrighi, 3ª Turma) 


