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Prisões extrapenais 



- Prisões extrapenais: 

- Artigo 5º, inciso LXVII da CR/88 – não haverá prisão civil por 
dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário 
e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel 

- Atenção: atualmente a única hipótese de prisão civil por dívida 
é a do não pagamento de pensão alimentícia 

- A prisão do depositário infiel não é mais possível 

- Súmula vinculante 25 – é ilícita a prisão de depositário infiel, 
qualquer que seja a modalidade de depósito 
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- Assim, não existe mais a prisão do depositário infiel 

- Atualmente, a única hipótese de prisão por dívida é a de 
pensão alimentícia 

- Depositário infiel: quando existe uma disputa judicial sobre 
determinado bem, o juiz poderá nomear qualquer das partes 
ou, até mesmo um terceiro, como depositário fiel desse 
respectivo bem 

- Esse depositário fiel tem o dever de cuidar do respectivo bem, 
de preservar, conservar o bem 
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- O descumprimento desse dever poderia ensejar a prisão desse 
depositário infiel 

- O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica( 
tratado Internacional dos Direitos Humanos) e este não prevê 
a prisão de depositário infiel, mas tão somente, no caso de 
não pagamento de pensão alimentícia 

- Artigo 5º, parágrafo 3º - os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais 
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- O Pacto não foi considerado uma emenda pois foi antes da 
edição da EC/45 de 2004. Assim, para o STF o Pacto de São 
José da Costa Rica não tem status de emenda à 
constituição,pois a ratificação ocorreu antes da EC/45 mas é 
uma norma supralegal (inferior à CR/88, mas superior às 
normas do ordenamento jurídico) 

- Assim, o Pacto revogou todas as normas que regulamentavam 
a prisão do depositário infiel, mas por isso a permanência no 
texto da CR/88 , pois o Pacto não revoga a norma 
constitucional 

- Informativo 351 do Supremo Tribunal Federal 
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- Ver também Súmula Vinculante n.25 

- Da prisão civil por dívida de alimentos: 

- Artigo 528 do NCPC – no cumprimento de sentença que 
condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão 
interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 
exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, 
em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar 
a impossibilidade de efetuá-lo 
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- Parágrafo 2º - somente a comprovação de fato que gere a 
impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento 

- Parágrafo 3º- Se o executado não pagar ou se a justificativa 
apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 
pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1ª, decretar-
lhe-á a prisão de 1 (um) a 3(três) meses 

- Parágrafo 4º - a prisão deverá ser cumprida em regime 
fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns 
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- Parágrafo 5º - o cumprimento da pena não exime o executado 
do pagamento das prestações vencidas e vincendas 

- Nesse caso, a execução se fará pelo artigo 523 CPC, uma nova 
prisão somente ocorrerá por uma dívida nova 

- Parágrafo 6º - paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá 
o cumprimento da ordem de prisão 

- Parágrafo 7º - o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 
alimentante é o que compreende até 3 (três) prestações 
anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 
no curso do processo 
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- Se o executado tem uma dívida de pensão alimentícia por 12 
meses, não pode ser por 4 meses em aberto, por exemplo 

- Pode entrar com pedido de execução das dívidas mais antigas 
pelo artigo 523 e dos últimos três meses pelo artigo 528 

- Finalidade: respeito a uma paternidade responsável 
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