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PADRÃO DE RESPOSTA - QUESTÃO SUBJETIVA 

 
 
 
Enunciado 
 

LEONARDO, menor impúbere, ingressou com ação de execução de alimentos, nos           
termos do art. 528 do CPC, contra seu pai MARCO, em virtude do inadimplemento das               
prestações alimentares, vencidas e não pagas, referentes aos meses de novembro/2016,           
dezembro/2016 e janeiro/2017. 

 
A pensão sobre qual se funda em sentença proferida em ação de alimentos, no              

patamar equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos por MARCO ou, no              
caso de inexistência de vínculo empregatício, no montante de 75% (setenta e cinco por              
cento) do salário mínimo vigente. 

 
O exequente, representado nos autos pela genitora, propôs a execução levando em            

consideração o segundo critério arbitrado no título judicial, qual seja, 75% do salário             
mínimo, atribuindo à causa o valor de R$ 2.022,75, somatório das três prestações             
inadimplidas e dos consectários legais, razão pela qual fora determinada intimação do            
devedor para pagamento em 3 (três) dias ou apresentação de justificativa.  

 
MARCO justificou-se afirmando que sempre depositou, na conta bancária da          

genitora da alimentada, quantia equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração,             
uma vez que, em razão de enfermidade adquirida após a edição da sentença (enfisema              
pulmonar e bronquiectasia), ficou desempregado, passando a receber auxílio-doença (a          
partir de 19/01/2016, juntando prova), sendo posteriormente aposentado por invalidez (a           
partir de 31/11/2016, juntando prova), período no qual passou a perceber um salário mínimo              
por mês.  
 

Intimado a se manifestar, o Exequente reafirmou a existência do débito alimentar,            
pugnando pela prisão, dado o não cumprimento do avençado em sentença, motivo pelo             
qual o magistrado rechaçou as justificativas apresentadas pelo devedor e, em razão da             
parcial inadimplência, decretou sua prisão civil. 

 
Diante do caso em tela, comente e justifique a(s) medida(s) judicial(is) cabível(is),            

bem como seus possíveis fundamentos. 
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Gabarito 
 
Trata-se de decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença que reconheceu a             
exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. 
 
Da decisão são cabíveis, em tese, agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único CPC),              
embargos de declaração (art. 1.022 CPC) e habeas corpus (art. 5º, LXVIII CF). 
 
Os embargos serão cabíveis em caso da existência de omissão, contradição ou            
obscuridade da decisão. 
 
Tanto o Agravo de Instrumento como os Habeas Corpus tratarão do desacerto da decisão              
do juízo de piso quanto aos motivos da ordem de prisão, pois apresentadas justificativas e               
documentos, incluindo teses principais (adimplemento e pagamento a maior;         
impossibilidade de cobrança via decreto prisional para além da dicção do enunciado            
sumular n. 309/STJ e do NCPC, art. 528, §7º) e subsidiárias (tais como pagamento parcial).               
A ordem para pagamento de 75% do salário mínimo vigente viola o trinômio             
possibilidade-necessidade-proporcionalidade, dado que o salário mínimo é justamente a         
renda total do alimentante. 
 
O candidato deve descrever os requisitos do Agravo de Instrumento. 
 
O candidato deve ainda discorrer sobre a polêmica no uso de habeas corpus, haja vista a                
impossibilidade, de acordo com 3ª Turma do STJ, de se utilizar do writ como sucedâneo               
recursal. A compreensão de que a ordem de pagamento de alimentos, com base no art. 528                
limitado às três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu               
curso não é ilegal. 
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 
 

ITEM PONTUAÇÃO 

1. Menção a 3 (três) possibilidade, em tese, de medidas: agravo de            
instrumento (art. 1.015, parágrafo único CPC) (0,5), embargos de         
declaração (art. 1.022 CPC) (0,5) e habeas corpus (art. 5º, LXVIII           
CF) (0,5) 

0,0; 0,5; 1,0; 
1,5; 

2. Apresentação das hipóteses de cabimentos dos Embargos de         
Declaração: Omissão, contradição e obscuridade (0,5). 

0,0; 0,5; 

3. Descrição dos requisitos do Agravo de Instrumento 0,0; 0,5; 1,0; 

4. Apresentação da polêmica do cabimento do Habeas Corpus. 0,0; 0,5; 1,0; 
1,5; 

5. Exposição de teses de mérito quanto ao desacerto da decisão           
do juízo de piso: A apresentação das justificativas pelo executado          
não admitiram o decreto prisional (0,5); impossibilidade de        
cobrança via decreto prisional para além da dicção do enunciado          
sumular n. 309/STJ e do NCPC, art. 528, §7º) (0,5). A ordem para             
pagamento de 75% do salário mínimo vigente viola o trinômio          
possibilidade-necessidade-proporcionalidade (0,5). Pagamento   
parcial dos alimentos e situação econômica ilidiriam a ordem de          
prisão (0,5). Subsidiariamente, se houve inadimplemento, o foi        
involuntário e escusável (art. 5º, LXVII CF) (0,5) 

0,0; 0,5; 1,0; 
1,5; 2,0; 2,5; 

6. Ortografia (1,0) 0,0; 0,5; 1,0 

7.Sintaxe (1,0) 0,0; 0,5; 1,0 

8. Semântica (1,0) 0,0; 0,5; 1,0 
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