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RESUMO:
A emancipação, apresentada no artigo 5º 

do Código Civil Brasileiro, tem como primordial 
função a de adiantar para o menor relativamente 
incapaz, atos civis antes da maioridade legal, aos 
18 anos de idade, sem a necessidade de ser assisti-
do por algum representante legal. A ação judicial 
de alimentos é um procedimento especial, pre-
visto no artigo 1° da Lei nº 5.478/68, mas existe 
também a possibilidade de as partes realizarem 
um acordo extrajudicial. Através do meio judicial, 
o juiz verificará o binômio necessidade/possibili-
dade, e ao final do processo proferir sentença com 
a quantia certa da pensão. Logo após, a sentença 
ou acordo homologado, caso a pensão alimentí-
cia não seja cumprida pelo responsável, poderá 
ocorrer a prisão civil, disposta no artigo 528, do 
Código Civil Brasileiro, através do cumprimento 
de sentença ou processo de execução do acordo. 
A respeito do menor emancipado ser submetido a 
esta coerção da prisão civil por conta das dívidas 
alimentícias, há duas vertentes doutrinárias, uma 
que acredita na possibilidade de se fazer a prisão 
civil do menor emancipado sem ferir a Constitui-
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1. INTRODUÇÃO

No ordenamento jurídico brasileiro, há diversas possibilidades de prisão com a 
tipificação no Código Penal Brasileiro, por crimes cometidos por maiores de dezoito anos 
de idade. Contudo, no aspecto civil, havia dois tipos de prisão civil, também previstos 
na Constituição Federal Brasileira, quais sejam: a prisão do depositário infiel e a prisão 
do devedor de alimentos. O Supremo Tribunal Federal, instado a manifestar-se sobre a 
prisão do depositário infiel, através da Súmula Vinculante 254, fixou o entendimento de 
que a prisão civil do depositário infiel é ilícita, logo, só restando a prisão civil do devedor 
de alimentos, tema do presente estudo.

Com isso, o intuito deste artigo científico é analisar se há possibilidade de o menor 
de idade, emancipado legal e responsável por todos os atos da vida civil, ter a prisão civil 
decretada pelo inadimplemento da pensão alimentícia, tendo por contraponto o Estatuto 
da Criança e do Adolescente que prevê somente medidas socioeducativas.

4  Súmula Vinculante 25 STF: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”.

ção Federal, o Código Civil e o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente. A outra vertente, em conso-
nância com a jurisprudência, coloca que por mais 
que o menor emancipado adquira capacidade de 
gerir seus atos da vida civil, ainda fica acobertado 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual 
defende solidamente a impossibilidade de prisão 
do menor, tanto no caráter penal, quanto no civil.

Palavras-chave: Direito civil, processo ci-
vil, prisão civil, ação de alimentos.

of  Children and Adolescents. However, the current 
understanding, together with the jurisprudence, is 
that even though the emancipated minor acquires 
the capacity to manage his acts of  civil life, he is 
still covered by the Child and Adolescent Statute, 
which solidly defends the impossibility of  arresting 
the minor, both in criminal and civil character.
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Justifica-se a escolha do tema pela atualidade e importância, uma vez que, com a 
evolução da sociedade, menores de idade estão cada vez mais participando de atos da 
sociedade e assumindo responsabilidades civis e comerciais.

Neste sentido, se menores emancipados decidem criar uma família e desta 
união advém uma prole, recai sobre os genitores o dever de zelar pela vida dos filhos. 
Porém, com a (in)disponibilidade do genitor, em caso de separação, com quem fica tal 
responsabilidade dos alimentos da prole? E se o genitor é empregado público efetivo, 
ou é proprietário comercial, e decide de forma voluntária ser inadimplente em relação à 
pensão alimentícia, pode ocorrer a prisão civil deste?

Assim contextualizado, o presente artigo tem por objeto de análise refletir sobre 
a (im)possibilidade da prisão civil do menor emancipado devedor de alimentos e como 
questão central: é cabível a prisão civil por dívida alimentar do menor emancipado frente 
ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente?

Para o desenvolvimento do tema, o artigo está estruturado de forma a enfrentar 
questões sobre: a emancipação, suas espécies e efeitos na vida civil; a ação de alimentos 
e a prisão civil por dívida alimentar; da inimputabilidade da criança e do adolescente e a 
aplicação de medidas socioeducativas e sobre a (im) possibilidade de o menor emancipado 
se submeter à prisão civil em ação de alimentos.

2. EMANCIPAÇÃO 

Esta primeira seção aborda, em sua primeira parte, a conceituação da emancipação, 
para em seguida apresentar a origem da emancipação e como esta foi acolhida no Direito 
Civil Brasileiro. Assim, serão expostas as hipóteses de emancipação dispostas na legislação 
vigente e seus efeitos. 

A emancipação pode ser conceituada como o ato jurídico que antecipa os efeitos 
da aquisição da maioridade e da consequente capacidade civil plena, para data anterior 
àquela em que o menor atinge a idade de 18 anos, para fins civis. Com a emancipação, 
o menor deixa de ser incapaz e passa a ser capaz. Todavia, ele não deixa de ser menor 
(TARTUCE, 2021).

Gonçalves (2020) destaca a emancipação como a aquisição da capacidade civil 
antes da idade legal, que consiste, desse modo, na antecipação da aquisição da capacidade 
de fato ou de exercício (aptidão para exercer, por si só, os atos da vida civil). Pode 
decorrer de concessão dos pais ou de sentença do juiz, bem como determinação de fatos 
aos quais a lei atribui esse efeito.

A menoridade, à luz do Código Civil, artigo 5º, cessa aos dezoito anos completos, 
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Porém, é possível 
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a antecipação da capacidade plena, em virtude da autorização dos representantes legais 
do menor ou do juiz, ou pela superveniência de fato a que a lei atribui força para tanto 
(GAGLIANO; STOLZE, 2019).

A emancipação, apresentada no Código Civil Brasileiro, tem como primordial 
função adiantar para o menor relativamente incapaz, os atos civis antes da maioridade 
legal, isto é, 18 (dezoito) anos, para que possa realizar sem a necessidade de ser assistido 
por algum representante legal, atos da vida civil, como por exemplo: celebrar contratos, 
dispor ou adquirir bens, viajar para exterior, realizar abertura de conta bancária, ter 
cartões de crédito, entre outros direitos.

Contudo, a emancipação não deve ser entendida como antecipação da maioridade, 
mesmo que o emancipado adquira poderes para celebrar diversos atos da vida civil, pois 
ainda existem inúmeros atos jurídicos que a legislação brasileira exige que o indivíduo 
tenha a idade certa, e não somente a capacidade de emancipado, como por exemplo: 
dirigir veículos que exijam Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fazer uso de bebidas 
alcoólicas, ou entrar em casas noturnas e espetáculos que possuam classificação indicativa 
para maiores de 18 (dezoito) anos.

Este adiantamento é acompanhado da capacidade de fato e do exercício, tendo 
aptidão para exercer atos da vida civil sem necessidade de um responsável legal, que pode 
decorrer de três hipóteses, que serão observadas adiante.

2.1 Da origem da emancipação

Parte-se da premissa da origem da emancipação e como foi incluída no direito 
brasileiro, para compreender a evolução do instituto da emancipação. 

Primeiramente, o Direito Romano, no qual o homem é a figura de maior autoridade 
do poder familiar, concedeu ao pater famili - que é a pessoa sui juris traduzida do latim 
que significa, literalmente, “de seu próprio direito” - poderes ilimitados sobre os demais 
membros da família, gozando de plena capacidade jurídica. Essa condição só poderia 
ser exercida pelo homem que não estivesse subordinado a ascendente masculino, sendo 
desnecessário ter mulher e descendência. O recém-nascido, criança ou adolescente que 
teve seu pater familis falecido,  poderia tornar-se pater famili, em razão da expressão de 
chefia, e não genitor. Porém como afirmado anteriormente, logo a mulher neste caso, era 
considerada sui juris, embora não fosse pater famili (ALVES, 2018).

Nesse período do Direito Romano, os menores relativamente incapazes podiam 
ser emancipados, mas esta ferramenta teria o intuito de sanção e não uma simples 
antecipação da maioridade. O filho emancipado se tornava sui juris, como mencionado 
anteriormente, perdia todos os direitos na família, inclusive bens e proteção dos outros 
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membros. Porém, no final do período do Império Romano, o pater famili perdeu o seu 
caráter público, e de autoridade suprema entre os membros da família promovendo 
inovações na emancipação, facilitando sua concessão sem formalidade. Diversamente, 
no  oriente, a emancipação só ocorria através de uma declaração perante o tribunal. 

No Brasil, foi através das Ordenações Filipinas que a emancipação foi introduzida  
e a primeira lei a tratar do tema foi promulgada em 22 de Setembro de 18285 com 
caraterísticas trazidas do direito português, cabendo aos Juízes de Órfãos as Cartas de 
Emancipação. A lei de Março de 1842, mais precisamente no artigo 5º, § 2, pacificou 
o entendimento entres os doutrinadores, determinando que a mulher poderia ser 
emancipada aos dezoito e o homem, aos vinte e um anos. Importante ressaltar que 
o casamento emancipava, de igual modo, o menor. Por outra premissa, a legislação 
vigente na época previa a emancipação nos casos de colação de grau em ensino superior 
e exercício de emprego público efetivo. Grandes nomes, como Teixeira de Freitas e 
Lafayette defendiam a tese que emancipava nesses casos. Com o advento do Código Civil 
de 1916, propriamente o artigo 9º, 1 §, I a V, tornou-se bastante semelhante à situação 
atual, do Código Civil de 2002 (PINTO, 2013).

2.2 Espécies de emancipação

Como mencionado nos tópicos anteriores, a emancipação é um causa de 
antecipação de capacidade civil, mas não antecipa a maioridade, que é obtida aos 18 
(dezoito) anos completos.

Dentro das modalidades, têm-se: emancipação voluntária, judicial e legal.

2.2.1 Emancipação voluntária 

A emancipação voluntária, a qual diz respeito a emancipação efetuada pela vontade 
dos pais, quando o menor estiver com 16 (dezesseis) anos completos, disposto no artigo 
5º, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro.

A emancipação voluntária decorre de ato unilateral dos pais, reconhecendo que 
o menor tenha maturidade necessária para reger sua pessoa e seus bens e não necessitar 
mais da proteção que o Estado oferece ao incapaz. Assim, só pode conceder emancipação 
quem esteja na titularidade do poder familiar, uma vez que sua concessão é  atribuição 
desse. Importante destacar que o menor não tem direito de exigir nem pedir judicialmente, 

5  Disponível em: https://www.camara.leg.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/
Legimp-K_12.pdf#page=2
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pois trata-se de uma benesse concedida pelos genitores (GONÇALVES, 2020).
O que foi mencionado são hipóteses de emancipação voluntária, em que os pais, 

acobertados pelo exercício do seu poder familiar, de forma facultativa, emancipam seu 
filho, mas o acordo e consentimento deve ser recíproco entre os pais, embora não seja 
obrigatória a anuência do menor.

Na forma mais comum da emancipação, o ato realiza-se através de instrumento 
público por concessão dos pais; em caso de divergências entre os pais, poderá um deles 
requerer a solução da lide no judiciário, logo a sentença será constitutiva, pois modificará 
a situação do menor. A validade do ato dependerá da obediência aos requisitos legais, 
como a publicidade conferida pela averbação junto ao cartório de registro civil (MEDINA, 
2021).

Esclarece que o juiz não proferirá sentença emancipando o menor, apenas resolverá 
a lide. O magistrado só decretará emancipação nos casos de emancipação legal que serão 
discutidas a seguir.

Com a emancipação do menor, ele continuará sendo menor de idade, diante disso, 
ficará sob os cuidados e acompanhamento dos pais ou representante legal, terá, contudo, 
a possibilidade de exercício dos atos da vida civil. E todos os atos praticados pelo menor, 
recairão sob seus progenitores, como é apresentado em fundamento posterior.

Em relação à responsabilidade civil, tem entendimento a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça que a emancipação voluntária, diversamente da operada por 
força de lei, não exclui a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados por seus 
filhos menores (SCHREIBER, 2020).

Para finalizar, a emancipação voluntária é direito exercido pelos pais, sendo uma 
faculdade empreendida no poder familiar, no entendimento de que o menor emancipado 
tem capacidade civil para exercer seus próprios direitos, mas este, se futuramente causar 
perdas e danos a outrem, recairá o direito subjetivo de reparar sobre quem detiver sua 
guarda, entendendo que tal fato de emancipação ocorreu de forma voluntária entre 
ambos.

2.2.2 Emancipação judicial
O caso de emancipação judicial ocorre quando o juiz proferir sentença, concedendo 

a titularidade de emancipado para o menor. Poderá acontecer com os 16 (dezesseis) anos 
completos e quando tiver tutor.

Possível também pela via judicial quando, por exemplo, um dos pais não concorde 
com a emancipação, contrariando uma vontade do outro, a decisão é do magistrado, 
por razões óbvias, pois afasta a necessidade de escritura pública. Tanto a emancipação 
voluntária quanto a judicial devem ser registradas no Registro Civil das pessoas naturais, 
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sob pena de não produzirem efeitos (TARTUCE, 2021).
Entende o legislador que tal espécie deve ser submetida ao crivo do magistrado 

para evitar emancipações destinadas apenas a livrar o tutor do ônus da tutela e prejudiciais 
ao menor, que se encontra sob influência daquele. Desse modo, o tutor não pode 
emancipar tutelado. Destaca-se também que serão citados todos os interessados, bem 
como intimado o Ministério Púbico para que se manifeste, querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, provando se o menor tem capacidade civil para reger sua pessoa e seus bens 
(GONÇALVES, 2020).

Como foi demonstrado, a emancipação judicial dependerá da sentença do 
magistrado, ocorrerá quando o menor maior de 16 (dezesseis) e menor de 18 (dezoito) se 
encontrar sob a guarda do seu tutor, sendo imprescindível anuência do magistrado, a fim 
de evitar vicio na emancipação, onde o tutor queira simplesmente se livrar do encargo 
imposto.

2.2.3 Emancipação legal ou automática 
A emancipação legal advém de acontecimentos determinados previstos de forma 

taxativa na legislação brasileira, sendo eles:

a) Casamento: Um deles é o que decorre do casamento válido que produz 
o efeito de emancipação do menor (art. 5º, parágrafo único, II do CC). 
Importante destacar que, caso a sociedade conjugal se dissolver pela 
viuvez ou pela separação judicial, não retornará ele à condição de incapaz. 
No caso de o casamento ser declarado nulo, existe o entendimento de 
que este não produz nenhum efeito em relação à capacidade (art. 1563 
do CC). Proclamada a nulidade, ou até mesmo anualidade, o emancipado 
retroage a situação de incapaz, salvo se contraiu de boa-fé. Neste caso, 
o casamento será putativo e em relação a ele produzirá todos os efeitos 
do casamento válido, inclusive a emancipação (art. 1.561 do CC) 
(GONÇALVES, 2020).
No caso de emancipação legal pelo casamento, nos termos do art. 5º, 
parágrafo único, II do CC o suporte fático deverá estar preenchido pela 
idade mínima de 16 anos, limite inaugural da possibilidade de emancipação 
(CC, art. 1.517). Em face do reconhecimento constitucional (CF, art. 
226, § 3º) e legal (CC, art. 1.723) da união estável, deve esse fato também 
ser considerado causa de emancipação, produzindo todos os efeitos daí 
derivados, como a exoneração do dever de sustento (MEDINA, 2021).

b) Exercício de emprego público efetivo: A regra desta hipótese estende-
se a todos os casos envolvendo cargos ou empregos públicos, desde 
que haja nomeação de forma definitiva. Assim, afastando os serviços 
temporários ou de cargos comissionados (TARTUCE, 2021).
Ademais, não se justifica a resistência da doutrina civilista em aceitar 
a vinculação a autarquia ou entidades paraestatal como causa de 
emancipação. Isso porque são considerados servidores públicos da 
administração pública indireta, de maneira que, não sendo temporário 
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o vínculo, justifica-se plenamente a emancipação (GAGLIANO; 
STOLZE, 2019).
A regra inspira-se na ideia de que se o próprio Poder Público reconhece 
no indivíduo a maturidade para representá-lo, ainda que numa área 
pequena de sua atividade. Incompreensível seria continuar a tratá-lo 
como incapaz (GONÇALVES, 2020).

c) Colação de grau: ocorre emancipação legal no caso de conclusão de 
curso superior reconhecido, não sendo aplicável à regra para o curso 
de magistério, antigo curso normal. (TARTUCE, 2021). A presente 
situação torna-se cada vez mais difícil de ocorrer na prática. Caso ocorra 
esta proeza, o menor gênio será submetido a um procedimento especial 
para avaliação dessa circunstância junto ao Ministério da Educação.

d) Estabelecimento civil ou comercial com economia própria: O 
Código Civil Brasileiro de 2002, estabeleceu que possuindo o menor 
idade mínima de 16 (dezesseis) anos e também economia própria, pode 
se tornar emancip ado.

Tartuce (2021) assinala que no que compete a idade de 16 anos, revelando 
amadurecimento e experiência desenvolvida, e ter economia própria, significa receber, 
ao menos, um salário-mínimo. Porém, existem restrições do menor em serviço noturno, 
perigoso ou insalubre. Com isso as hipóteses tornam-se um tanto utópicas, nas quais 
o empregador só poderia estabelecer emprego diurno, não contrariando o Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA) e a Consolidação da Leis Trabalhistas (CLT).

O Código Civil de 2022 inovou quando aumentou consideravelmente as 
possibilidades de emancipação legal ao não exigir o registro como empregador, admitindo 
o emprego informal como por exemplo: jovens cantores, atores de rádio, televisão, 
praticantes de esporte profissional (GONÇALVES, 2020).

Dispõe o artigo 439 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que “é licito 
ao menor firmar recibo pelo pagamento de salário”. Porém, no caso de rescisão do 
contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos 
seus representantes legais, a quitação ao empregador pelos recebimentos da indenização 
que lhe for devida (TARTUCE, 2021).

Em relação ao Código Comercial, na sua forma original, não ensejar interpretação 
no sentido de considerar comerciante o menor com idade inferior a dezoito anos 
(confiram-se os seus revogados art. 1.º e incisos), a antiga Lei de Falências (Decreto-Lei n. 
7.661, de 21-6-1945) também autorizava a declaração de insolvência do menor com mais 
de dezoito anos que mantenha estabelecimento comercial com economia própria. Por 
tudo isso, considera-se ainda remota, embora não impossível, a possibilidade de o menor 
púbere com idade inferior a dezoito anos emancipar-se por meio de estabelecimento 
comercial com economia própria (GAGLIANO; STOLZE, 2019).
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2.3 Efeitos da emancipação

Neste presente tópico serão apontados alguns efeitos que a emancipação gera no 
menor relativamente incapaz, sendo eles:

a) Irrevogável: a emancipação é ato irrevogável. Entende-se que o menor 
não poderá voltar a se tornar um menor relativamente incapaz, salvo nos 
casos em que os representantes legais queiram voltar atrás da decisão 
concedida na emancipação, caso ela não tenha surtido efeitos legais, a 
qual foi homologada;

b) Imediato: a emancipação tem o efeito imediato, tendo em vista que a 
partir da sua oficialidade decretada, o menor emancipado terá poder de 
exercer de imediato seus direitos e deveres da vida civil, porém os pais 
podem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados pelos 
filhos que emanciparam, quando ocorrer a emancipação voluntária, 
como foi destacado nos tópicos anteriores;

c) Superveniência da capacidade civil: pode-se afirmar que o principal 
efeito da emancipação é adquirir a capacidade civil. Porém como 
anteriormente supracitado, a emancipação não antecipa a maioridade, 
sendo esta alcançada com os 18 (dezoito) anos de idade. Outorgada a 
capacidade civil ao menor terá a flexibilidade de realizar atos da vida civil 
sem autorização dos representantes legais;

d) Limitações dos direitos e deveres do emancipado: o emancipado 
goza de direitos e deveres, e em tese, haverá limitações quanto as 
causas de direito e deveres específicos que exigem o marco temporal 
de 18 (dezoito) anos completos, como requerer a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) definitiva, tampouco fazer uso de bebidas alcoólicas, 
ou se adentrar em casas noturnas ou alguns espetáculos de classificação 
indicada para maiores de 18 (dezoito) anos. Essas hipóteses são 
resguardadas somente para a idade, marco temporal, logo a emancipação 
é atingida por elas.

Cumprindo o objetivo dos tópicos, destacando os efeitos que a emancipação trará 
para a vida do emancipado, assim finaliza as questões da emancipação, trazendo total 
conhecimento do assunto como um dos temas nucleares do trabalho, para futuramente 
responder a problemática proposta.

Na próxima seção, serão abordados os temas: ação de alimentos e a prisão civil.

3. DA AÇÃO DE ALIMENTOS E DA PRISÃO CIVIL

Nesta seção será debatida a ação de alimentos e suas particularidades, os 
legitimados, o qual visa esclarecer o possível exercício do direito alimentício, assim com os 
pressupostos da obrigação alimentar, e caso não satisfeitas estas obrigações alimentares, 
as execuções de tais pretensões e, ainda, a prisão civil.
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3.1 Da ação de alimentos 

Antes de adentar na ação de alimentos, importante salientar o que seriam alimentos. 
Alimentos são prestações para satisfazer as necessidades vitais de quem não pode provê-
las por si; têm por finalidade fornecer a um parente, cônjuge ou companheiro o necessário 
à sua subsistência. O vocábulo alimentos tem, todavia, conotação muito mais ampla do 
que na linguagem comum, não se limitando ao necessário para o sustento de uma pessoa. 
Nele se compreende não só a obrigação de prestá-los, como também o conteúdo da 
obrigação a ser prestada. No campo do direito, esta acepção tem sentido largamente 
abrangente, compreendendo não só o indispensável ao sustento, como também a 
manutenção da condição social e moral do alimentador (GONÇALVES, 2019).

Deixando o obrigado de alcançar espontaneamente os alimentos, é necessário que 
o credor busque a justiça, merecendo um acesso imediato e uma resposta rápida, afinal 
é crédito destinado a garantir sua subsistência, sendo indispensável que a ação tenha rito 
diferente e célere (DIAS, 2021). 

Ação de alimentos é um procedimento especial que visa proporcionar recursos 
necessários a quem não pode provê-los por si só; tal procedimento é estruturado no 
binômio necessidade/possibilidade, seja o alimentante e o alimentado.

De acordo com o 1§ do art. 1.694 do Código Civil se deve, numa primeira fase, 
verificar as necessidades dos alimentos, em seguida, verificar a possibilidade de pagamento 
pelos alimentos. Se o valor encontrado na primeira etapa puder ser suportado pelos 
rendimentos do alimentante, tem-se então o valor devido (MEDINA, 2021).

A ação de alimentos judicial segue um procedimento especial; existe também 
a possibilidade de as partes realizarem um acordo extrajudicial. Pelo meio judicial o 
juiz verificará o binômio necessidade/possibilidade, e ao final do processo, profere 
sentença com quantia certa. Já no acordo extrajudicial, as partes terão que chegar a um 
consentimento sobre o valor dos alimentos, além da guarda e visita, devendo este ser 
homologado pelo juiz.

3.2 Legitimados

Quem dispõe de legitimidade para propor ação de alimentos é o credor, titular 
do crédito alimentar. Antes do nascimento, a legitimidade para a ação é da gestante, 
que pode optar entre requerer alimentos gravíticos ou alimentos a favor do nascituro. 
Descabe é cumular ambos os pedidos, até porque os alimentos gravíticos se transformam 
em alimentos ao filho, a partir do seu nascimento (DIAS, 2021).

Assim, confirma a doutrina que o filho é o credor da dívida alimentar e, durante 
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o poder familiar, tem legitimidade ativa para pleitear judicialmente os alimentos o/a 
representante legal que detém sua guarda, com o intuito de resguarda seu direito subjetivo.

No tocante aos filhos maiores, não é o poder familiar que determina a obrigação, 
mas sim a relação de parentesco. Quanto aos pais, de idêntica forma, sobressai tal liame, 
ordenado pelo sentimento de solidariedade que deve imperar no meio de certas pessoas 
ligadas pelo jus sanguinis. A rigor, com a aquisição de capacidade civil, cessa o encargo 
de prestar alimentos, não se fazendo necessária a manifestação judicial. A extinção 
ocorre com o simples ato de alcançar a maioridade. Porém, pode  haver continuidade, 
em situações especiais: doenças do filho, prolongamento dos estudos, total inexistência 
de emprego. Incumbe ao credor justificar a sua incapacidade de se sustentar (TARTUCE, 
2019).

O Ministério Público também é parte legítima para ajuizar ação de alimentos em 
benefício de menor e pode fazê-lo independentemente do exercício do poder familiar 
pelos pais, da existência de risco previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ou da 
capacidade da Defensoria Pública de atuar (GONÇALVES, 2019). Durante vários anos, 
foram interpostos recursos no Superior Tribunal de Justiça que discutiam a legitimidade 
do Ministério Público para atuar em favor de menores. A referida Corte julgou recurso 
classificado como repetitivo, resolvendo tal questionamento, fundamentando-se no 
artigo da Constituição Federal Brasileira que dispõe que o Ministério Público exerce 
função jurisdicional do Estado, defendendo interesses individuais e sociais indisponíveis. 

3.3 Pressupostos da obrigação alimentar

No subtópico anterior, foram destacados os legitimados da ação de alimentos, 
sendo eles os credores da dívida alimentícia, assim resguardando o direito subjetivo. 
Também neste tópico, será abordada de forma completa a continuidade da ação de 
alimentos. 

O Código Civil Brasileiro evidencia no artigo 1.694 § 1, que “Os alimentos devem 
ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 
obrigada”. Assim o códex destaca alguns pressupostos para que seja empregada a obrigação 
de prestar alimentos:

a) Existência de um vínculo de parentesco;
b) Necessidade do reclamante;
c) Possibilidade/Proporcionalidade da pessoa obrigada.

A existência de um vínculo de parentesco refere-se à legitimidade em pedir e em 
fornecer alimentos.
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Em relação à necessidade do reclamante, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 
1.695 primeira parte, dispõe: “São devidos os alimentos quanto quem os pretende não 
tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença [...]”.

Segundo Gonçalves (2019), só pode reclamar alimentos, assim, o parente que não 
tem recursos próprios e está impossibilitado de obtê-los, por doença, idade avançada ou 
outro motivo relevante.

A possibilidade de fornecer alimentos também se reveste de importância, 
porquanto não é coerente sobrecarregar de compromissos quem não revela condições 
materiais. Ou seja, ao devedor de alimentos cabe o dever de fornecê-los, mas de modo 
a não causar desfalque ao seu sustento e ao da sua família isto, no entanto, dentro da 
relatividade econômica do nível a que pertence. Do contrário, toda pessoa pobre ou de 
recursos modestos ficaria livre da obrigação. A circunstância de ser pobre o alimentante 
não importa em isenção de dar alimentos. A pobreza não significa impossibilidade 
(RIZZARDO, 2019).

A proporcionalidade é também exigida no aludido § 1º do art. 1694 do CC, ao 
mencionar que os alimentos devem ser fixados proporcionalmente às necessidades do 
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, impedindo que se leve em conta somente 
um desses fatores. Não deve o juiz pois, fixar pensão de valor exagerado, nem por demais 
reduzido, devendo estimá-lo com prudente arbítrio, sopesando os dois vetores a serem 
analisados, necessidade e possibilidade, na busca do equilíbrio entre eles (GONÇALVES, 
2019).

Existem alguns princípios que norteiam este binômio, os princípios da razoabilidade 
ou proporcionalidade, e os princípios da necessidade ao juiz quando configura a aplicação 
da obrigação alimentícia.

Perante todos os pressupostos mencionados, o vencimento de uma parcela 
ocasiona, perfeitamente, a propositura da execução dos alimentos devidos visando 
resguardar a vida do menor, ou de quem necessite da mesma. E o vencimento de três 
parcelas permite requerer o cumprimento da obrigação, sob pena de prisão do devedor 
inadimplente. 

3.4 Execução da prestação insatisfeita

Com o processo de cognição tramitando, o juiz fixará os alimentos provisórios, 
respeitando os princípios mencionados anteriormente. Assim que proferida a sentença, 
modificará para alimentos permanentes; logo com o inadimplemento das prestações 
caberá cumprimento de sentença. 

Caso o devedor de alimentos não cumpra com seus deveres, a lei de alimentos 
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outorga poderes para o juiz satisfazer a pretensão dos alimentos fixados. Dentro destas 
providências têm-se: a penhora dos bens do devedor, ou decretação da prisão civil com o 
prazo de até 60 (sessenta) dias, ou até que a dívida seja adimplida, objeto que será tratado 
de forma aprofundada no próximo tópico. 

Prescreve o artigo 528 do Código de Processo Civil (CPC) que a sentença ou a 
decisão interlocutória que fixe alimentos, para o seu cumprimento, o juiz, a requerimento 
do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em três dias, pagar o 
débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo e, caso o executado, 
no prazo referido no caput, § 3,º não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 
não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o 
pronunciamento judicial, e também, nos termos do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo 
prazo de um a três meses e, pelo § 4º, ordenará que a prisão seja cumprida em regime 
fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. O cumprimento da pena 
não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º), e 
somente o pagamento integral da prestação alimentícia suspenderá o cumprimento da 
ordem de prisão (MADALENO, 2020).

É de suma importância destacar que a jurisprudência tem acolhido a prisão civil, em 
caso de inadimplemento, para cobrança das prestações alimentares dos 3 (três) últimos 
meses, ou no máximo de 6 (seis) de dívidas mais antigas, exige-se execução.

3.5 Prisão civil

Neste tópico falar-se-á a respeito da prisão civil na legislação brasileira, observando 
também os entendimentos dos doutrinadores sobre esta ferramenta civil e salientando 
sobre o acolhimento da mesma no ordenamento brasileiro. Como já é sabido, esta só 
será executada para resguardar o cumprimento das prestações alimentares, previamente 
fixadas em sentença.

Preconiza Azevedo (2012, p. 35), que a prisão civil por dívida é “ato de 
constrangimento pessoal, autorizado por lei, mediante segregação celular do devedor, 
para forçar o cumprimento de um determinado dever ou de determinada obrigação”. 
Assim dá continuidade proferindo que a prisão civil é acobertada de uma sanção de 
caráter civil, verídico instrumento coercitivo para constranger o devedor de alimentos.

Portanto, menciona também Pinto (2013, p. 1065), que “O direito processual civil 
concebeu a prisão, em tal caso, não como medida penal, nem como ato de execução 
pessoal, e sim como meio de coerção”.

Logo após a ratificação da Convenção Americana de Direito Humanos, também 
conhecida como Pacto de San José de Costa Rica, realizado em 1969 e a partir do dia 
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25 de setembro de 1992 acolhida pelo Brasil, na qual constava no artigo 7º a prisão civil 
por inadimplemento de obrigação alimentar, e do depositário infiel, surgiram debates 
doutrinários sobre a possibilidade da prisão civil do depositário infiel no direito pátrio 
(PINTO, 2013).

A prisão civil é a única prisão que consta na Constituição Federal Brasileira, a qual 
prevê no inciso LXVII, do art. 5º, a disciplina e sua aplicabilidade no ordenamento jurídico 
brasileiro. Em regra, não haverá prisão civil por dívida. Excepcionalmente, porém, em 
dois casos o texto permite a prisão civil decretada pela autoridade judicial competente: 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e depositário infiel 
(MORAES, 2020).

O legislador deixa lúcido que não haverá prisão civil por dívidas, salvo na hipótese 
citada.

Porém, a súmula 25 do Supremo Tribunal Federal acolheu o entendimento que 
dispõe que não caberá mais prisão civil do depositário judicial infiel, restando somente 
em vigência, a prisão civil por dívidas alimentares. Urge destacar que será preso o devedor 
de alimentos quando for executado com a ação de alimentos pelo rito da prisão.

O objeto deste tópico foi alcançado, com a devida explanação acerca da ação de 
alimentos, bem como a prisão civil. Na próxima seção serão analisadas as hipóteses de 
cabimento, ou não, da prisão civil do menor emancipado legal, em caso de inadimplemento 
alimentício.

4. PRISÃO CIVIL DO MENOR EMANCIPADO

Esta seção tem por objetivo refletir sobre a possibilidade, no ordenamento 
jurídico brasileiro, de ser efetuada a prisão civil do menor emancipado, em casos em que 
exista dívida alimentícia, que é o principal foco deste trabalho. Em tópicos anteriores, 
de forma contextual, foi suscitado sobre a emancipação do menor e subsequentemente 
a possibilidade da prisão civil, para ser possível explanar sobre a efetuação da prisão civil 
do menor emancipado, concluindo o objetivo.

Porém, antes de se debruçar sobre tal possibilidade, surge a necessidade de se 
falar sobre os atos infracionais cometidos pelos menores, da sua inimputabilidade e as 
medidas socioeducativas como forma de advertência.

4.1 Dos atos infracionais

Neste subtópico, serão abordados os atos infracionais, discorrendo sua 
conceituação e como se dá a aplicação aos menores infringentes.
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Entende-se que o menor que praticar alguma conduta, mesmo sendo tipificada 
no Código Penal, não correrá em sanções, em princípios prisionais. Mas sim, medidas 
distintas, e em último caso será aplicada a sanção de internação nas fundações de 
centro de atendimento socioeducativo, autarquias criadas pelo governo para conter tais 
infringentes.

No campo penal, portanto, o modelo de responsabilidade dos adolescentes 
diferencia-se dos adultos no aspecto referente à inimputabilidade penal. No entanto, 
trata-se de um avanço na medida em que faz parte de um modelo de garantias, pois 
estabelece que tal responsabilidade penal decorre da prática de atos típicos, antijurídicos 
e culpáveis, tipificados na legislação penal, rompendo definitivamente com a concepção 
tutelar, de responsabilização por atos antissociais. Quanto à responsabilização por atos 
infracionais definidos pela lei penal, como já foi demonstrado, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente significou um considerável avanço no histórico da legislação especial da 
infância e adolescência, na medida em que incorporou o princípio da legalidade (NUCCI, 
2018).

Tal conceituação do ato infracional está disposto em texto legal, no artigo 103 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera toda conduta tipificada como crime 
ou infração penal.

Pode-se verificar que esta conceituação trazida pelo legislador decorre da Teoria 
do Crime, a qual é usada para caracterizar crime e de que necessita ser: típico, ilícito 
e culpável. Tal entendimento conceitua a infração penal, incorporando o princípio da 
legalidade.

Assim, pode-se afirmar que um adulto não poderá ser punido por um fato que 
não esteja tipificado no Código Penal; pela lei o menor também possui tal garantia. Em 
contraponto, há distinção, é que mesmo sendo típico, o menor não responderá pelo 
crime, mas sim por infração penal (SARAIVA, 2011).

Como apontado pela legislação brasileira e doutrinadores, o menor tem caráter 
inerente, não sendo punido por praticar atos criminais, mesmo enquadrado na conduta 
típica, mas responderá por ato infracional análogo à conduta praticada do crime, com 
aplicabilidade de medidas educativas. Diferente dos adultos, os menores são inimputáveis, 
ou seja, não sofrem punibilidade por decorrência de condutas criminais.

Contudo, a inimputabilidade do menor será o próximo assunto a ser discutido no 
presente artigo científico.

4.2 Da inimputabilidade da criança e do adolescente 

Aponta Saraiva (2011, p. 158): “a inimputabilidade e a causa de exclusão da 
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responsabilidade penal, não significa, absolutamente, irresponsabilidade pessoal ou 
social.”

No que tange a análise do artigo104 do Estatuto da Criança e Adolescentes, que 
dispõe quanto à inimputabilidade penal dos menores de dezoito anos, bem como que 
estes estão sujeitas à medidas socioeducativas, aplicadas em tal lei. No parágrafo único, 
aponta também que será no tempo correto quanto à prática do fato, sendo este um 
critério para olhar a idade do infrator. 

A circunstância de o adolescente não responder por seus atos delituosos perante 
a Corte Penal não o faz irresponsável. Ao contrário do que erroneamente se propala, o 
sistema legal implantado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente faz estes jovens, entre 
doze e dezoito anos, sujeitos de direitos e de responsabilidades, e em caso de infração, 
prevê medidas socioeducativas, inclusive com privação de liberdade (SAVAIVA, 2011).

Existe quem defenda que a maioridade penal passe a ser com 16 (dezesseis) anos 
em vez dos 18 anos (dezoito) anos completos sob o fundamento de que aos 16 (dezesseis) 
anos já pode exercer o seu direito político ao voto, de forma espontânea, e baseado na 
grande evolução psíquica dos jovens.

Porém, tal entendimento não configura o que traz o artigo 27 do Código Penal 
Brasileiro6, que dispõe que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis devido 
o critério da especialidade legislativa do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Entendimento pacificado quanto à impossibilidade de ser penalizado um menor de 18 
(dezoito) anos por conduta criminosa.

4.3 Medidas socioeducativas 

Neste tópico serão explanadas as medidas socioeducativas, as quais os menores 
inimputáveis sofrerão com uma punição mais moderada por suas práticas infracionais, 
pois como discorrido anteriormente, o menor não responde por crime, mesmo que 
a conduta esteja tipificada, em relação ao conceito analítico de crime, em razão da 
inimputabilidade resguardada pelo Código Penal Brasileiro e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Nos casos de extrema necessidade, ocorrerá a internação, conforme 
previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A disposta legislação especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
aborda que as medidas socioeducativas consistem em:

a) Advertência;
b) Obrigação de reparar o dano;

6  “Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas 
na legislação especial”
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c) Prestação de serviços à comunidade; 
d) Liberdade assistida; 
e) Semiliberdade;
f) Internação.

Tais medidas, quando aplicadas deverão respeitar o devido processo legal, 
garantindo ao menor sua ampla defesa e o contraditório, precedido por autoridade 
competente, ou seja, o juiz natural da Vara da Infância e Juventude, que analisará os atos 
infracionais do menor, por fim homologara a sentença, respeitando todos os prazos do 
infrator.

As medidas socioeducativas, portanto, devem pautar-se fundamentalmente, na 
adoção pedagógica de mecanismos de inclusão social, que seja capaz de introjetar, no 
jovem ainda em formação, valores que penetrem na sua centelha divina, aumentando a 
sua autoestima, ampliando os seus horizontes e a sua condição de sonhar com a grande 
possibilidade que é a vida. Sonhar que é capaz de ser um cidadão respeitado e capaz de 
desenvolver todas as suas potencialidades que ficaram esquecidas diante da vida dura 
e desumana que o fez esquecer de “ser” e o obrigou a lutar para sobreviver. Este, sem 
dúvida, é o grande desafio dos juízes, promotores, equipe disciplinar e de todos os que 
se envolvem com a reeducação do jovem em conflito com a lei: transformar esse jovem, 
tornando-o um cidadão respeitado, evitando que engrosse a fileira dos delinquentes 
imputáveis (BANDEIRA, 2006).

Com isso, o juiz competente deve ter conhecimento a respeito do funcionamento do 
SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), a principal funcionalidade 
deste sistema é buscar a responsabilidade do menor infrator, como também, do Sistema 
Único de Assistencial Social, Sistema Educacional, Sistema Único de Saúde, Sistema de 
Justiça e Segurança Pública.

Os órgãos que integram o SINASE têm o papel de implementar as práticas de 
projetos e também planos relacionados ao atendimento socioeducativo, e sobre tudo, 
em relação à vulnerabilidade do adolescente infrator, articulando com outros órgãos e 
sistemas, para que possam proporcionar todos os meios possíveis para que de forma 
precisa, efetuem o atendimento ao adolescente infrator e a sua inclusão social.

Nesta presente seção, foi abordada a conceituação da medida socioeducativa, e sua 
aplicabilidade, pelo juiz competente com o Ministério Público, e projetos para ajudar os 
menores infratores a reeducarem-se socialmente.

No próximo tópico, serão discutidas a internação, uma das classificações das 
medidas socioeducativas utilizada no caso concreto, somente tal medida será apontada, 
pois é de maior valia para este artigo científico.



4.3.1 Internação

Tratando-se da mais rigorosa medida socioeducativa, deve ser aplicada pelo juiz 
em casos extremos, em particular nos atos infracionais cometidos com violência contra a 
pessoa. Equivale, em comparação com o sistema penal, ao regime fechado. Rege-se pelos 
princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar do jovem em 
desenvolvimento. A brevidade exige a internação por curto período de tempo, razão pela 
qual o teto de três anos é o limite, mas não a regra. Justifica-se a busca pela exiguidade 
em face do desenvolvimento contínuo da formação da personalidade do adolescente 
(NUCCI, 2018).

Resumindo as medidas anteriormente mencionadas, a internação é a mais gravosa 
de todas, na qual ocorrerá a limitação da liberdade do menor infrator, em decorrência do 
ato infracional praticado por ele. O juiz competente representa o Estado e determinará 
sua internação. A regra é que sejam aplicadas as medidas mais brandas. Porém, quando 
analisado o caso concreto, o juiz, observando que são práticas danosas e graves realizadas 
pelo menor infrator, não será acobertador delas, concederá a internação do menor infrator 
respeitando o devido processo legal, e todas as formalidades e garantias do Estatuto da 
Criança e do Adolescentes (ECA) e da Constituição Federal Brasileira.

O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta os casos em 
que a aplicação da medida de internação é possível, a saber: atos infracionais cometidos 
com grave ameaça ou violência, condutas reiteradas de infrações graves, reiterados 
descumprimentos, injustificável medida previamente imposta.

Assim, a interpretação deve ser restritiva, não se admitindo qualquer elastério ou 
recurso à analogia, pois o internamento, como a última ratio, deve ser reservado para 
aqueles casos taxativamente previstos no Art. 122 do ECA, e desde que não comporte a 
aplicação de medida socioeducativa mais branda, conforme reiterado entendimento do 
STJ  (BANDEIRAS, 2006).

A análise do artigo 122, inciso II do Estatuto da Criança e do Adolescente coloca 
a expressão “infração grave”, contudo o ECA não dispõe sobre o que seriam estas. 
Logo, aplicar-se-á em caráter subsidiário o Código Penal brasileiro, no sentido de 
todas as práticas que não se enquadrarem como infração de menor potencial ofensivo, 
ultrapassem dois anos, ou ainda não se tratando de contravenções, serão consideradas 
“infrações graves” para aplicabilidade da presente medida (BANDEIRA, 2006, p. 187).

5. PRISÃO CIVIL DO MENOR EMANCIPADO POR DÍVIDAS ALIMENTÍCIAS
 

Este tópico é um dos mais importantes do presente artigo científico, pois nele 
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será elucidada a resposta à problemática apresentada no início da pesquisa. Como 
mencionado, o questionamento acerca da (im)possibilidade da prisão do emancipado em 
caso de dívidas alimentícias.

5.1 Princípio constitucional e o direito fundamental 

Inicialmente, é de suma importância mencionar que o Código Civil brasileiro não 
se manifesta expressamente sobre a possibilidade do menor devedor de alimentos sobre 
o rito da prisão civil. Apenas preceitua que o emancipado passa a ser apto a exercer todos 
os atos da vida civil, sem qualquer admoestação quanto à possibilidade de sua coação 
pessoal.

Em razão disso, o emancipado menor ainda se encontra acobertado pelo Princípio 
da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, previsto no artigo 227, da Constituição 
Federal Brasileira. Assim, assegurando-lhes vários direitos, dispostos também no artigo 3º 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, que por conseguinte, essa norma constitucional 
“apresenta-se com o caráter de cláusula geral, irradiando-se por todo o ordenamento 
jurídico infraconstitucional” (PINTO, 2013, p. 1321).

Mister recapitular que os alimentos possuem carga máxima de direito fundamental, 
uma vez que o crédito alimentar é essencial para inviolável direito constitucional à vida 
minimamente digna aos que não possuem capacidade de gerar a própria subsistência 
(MADALENO, 2020).

O direito à vida é previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal Brasileira, 
é o fundamento de todos os direitos já que se constitui de pré-requisitos à existência e 
exercícios dos demais direitos (MORAIS, 2020).

Verifica-se o conflito entre as duas normas e princípios à Proteção da Criança e do 
Adolescente e o direito fundamental aos alimentos, no qual se encontra a incógnita da 
prisão civil do menor emancipado devedor alimentos.

Quanto ao choque de princípios, a solução é fazer o balanceamento de valores, 
um sopesamento entre aqueles conflitantes, também chamada de técnica da ponderação 
no caso concreto.

A ponderação de interesses consiste, assim, no método necessário ao 
equacionamento das colisões entre princípios da lei maior, na qual se busca alcançar um 
ponto ótimo, em que a restrição a cada um dos bens jurídicos de estatura constitucional 
envolvidos seja a menor possível, na medida exata necessária à salvaguarda do bem 
jurídico contraposto (SARMENTO, 2003).
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5.2 Possibilidade de o menor emancipado se submeter à prisão civil em ação de 
alimentos

Existe um lado da doutrina que acredita na possibilidade da prisão do emancipado. 
Para que o direito aos alimentos não fique inócuo, sem efetividade, a prisão do menor 
emancipado pode ser legal, caso ele tenha condições de arcar com as despesas de origem 
alimentícia da prole, então no caso de inadimplemento deve ser admitida a prisão civil.

Com isso, aponta Pinto (2013) que a partir dessa interpretação, haveria uma 
coexistência entre os princípios analisados, cedendo um em relação ao outro, permitindo-
se a coação pessoal do emancipado, mas conferindo-lhe (antes a sua especial condição) 
um regime prisional excepcional. Logo, ainda que pareça respeitar mais o direito aos 
alimentos (ao permitir a prisão civil), haveria o respeito mínimo ao princípio protetivo, o 
que deve ser obedecido quando utilizado princípio da proporcionalidade.

Simpatizando do mesmo entendimento, Goulart (2012) afirma que caso seja 
colocado um adolescente devedor de alimentos em estabelecimento prisional, mesmo a 
prisão sendo por curto período, não haverá convergência entre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, o Código Civil e a Constituição Federal. O estabelecimento em que o 
menor emancipado for recolhido deve ter as garantias previstas no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, conforme ocorre quando há a internação por medida socioeducativa.

Ademais, segundo Dornelles (2016, p. 12), em caso de prisão civil “o juiz deve 
autorizar o emancipado a frequentar escolas ou outros cursos (respeitando o seu 
direito à educação), além de outras medidas que entender cabíveis, sempre levando em 
consideração o melhor interesse do menor”.

Pinto (2013) assevera que não permitir a prisão civil do menor emancipado criaria 
uma espécie de pessoa capaz “especial”, com uma benesse particular (sem previsão legal), a 
impossibilidade de coação pessoal por inadimplemento de obrigação alimentícia. Destaca 
que prisão civil será possível em todas as espécies de emancipação: voluntária, judicial 
ou legal. Finalmente, resta mencionar que naqueles casos de emancipação legal, em que 
se exige economia própria pelo menor (através relação de emprego ou estabelecimento 
civil ou comercial), pode até ser considerado que há uma presunção comum de que o 
inadimplemento da obrigação alimentícia é inescusável e voluntário (requisitos para a 
decretação da prisão civil). Tem-se como exemplo os jovens atletas e artistas que detém 
rendimentos próprios, mesmo antes dos dezoito anos de idade.

Porém, o atual entendimento da doutrina, em conjunto com a jurisprudência, 
parte do pressuposto de que o menor emancipado não poderá ser preso, tanto no caráter 
penal quanto civil, mesmo quando houver dívidas alimentícias. A emancipação estabelece 
direitos e deveres, mas o emancipado continuará sendo regulado pelo Estatuto da Criança 
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e do Adolescente (ECA), que inviabiliza a aplicação de prisão para ele.
Ao expor a emancipação que possibilita a realização de atos da vida civil ao 

menor relativamente incapaz, bem como a responsabilidade por ele em confronto com 
a natureza coercitiva da dívida alimentícia, tais institutos se chocam, pois a aplicação da 
prisão civil, ao menor, poderá ferir os direitos do emancipado.

Desta forma, em relação ao emancipado devedor de alimentos, se não tiver 
condições para arcar com os alimentos, ocorrerá a transferência de responsabilidade dos 
alimentos para os progenitores, chamado assim, alimentos avoengos, prevista no artigo 
1.694 do Código de Processo Civil (CPC) e na súmula 596 do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

No sentido da prisão civil do emancipado com caráter de internação, também 
não é possível, pois, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a medida de 
internação, destacando às hipóteses em rol taxativo, inadmitindo em outras hipóteses 
diferentes das dispostas no ordenamento.

No mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a 
impossibilidade de implementação da medida de internação sobre hipóteses diversas das 
previstas em lei, e reafirmando que o rol é taxativo, conforme texto a seguir:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.880 - RJ (2018/0261236-
0) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO RECORRENTE 
: M DA F B (INTERNADO) ADVOGADO : DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECORRIDO : 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
INTERES. : G S M (INTERNADO) DECISÃO Trata-se de recurso 
em habeas corpus interposto por M. DA F. B. em face do acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que denegou o writ 
de origem, que foi assim ementado (fl. 48): Adolescente representado 
pela prática de fatos análogos previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, 
inciso IV, da Lei 11.343/06. Internação provisória concedida realizada 
em 18 de junho de 2018. Inviável a cassação do decisum e a colocação 
do adolescente em liberdade, por tratar-se de providência não prevista 
no rol taxativo do artigo 122 do ECA e contrastar com a ausência de 
antecedentes infracionais do jovem. A decisão vergastada fundamenta-
se na necessidade de constrição do menor infrator para assegurar 
a sua necessária proteção integral e a reintegração social, retirando-o 
forçosamente do meio nocivo no qual se encontrava inserido. O artigo 
122 da Lei nº 8.069/90 merece interpretação à luz da Constituição da 
República, cujo artigo 227 impõe ao Estado, à sociedade e à família, o 
dever de proteção à criança e ao adolescente. O ato infracional praticado 
debuxa-se de extrema gravidade, portanto, a aplicação da medida 
mostra-se a mais adequada para o afastamento do paciente do ambiente 
propício à marginalidade, atendendo ao princípio constitucional do seu 
melhor interesse.[...]. A internação afigura-se no caso em exame, como 
alternativa mais apropriada para assegurar a necessária proteção integral 
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do jovem em efetivo risco. O feito aguarda a prolação da sentença. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM. Neste recurso, a Defensoria Pública 
estadual aponta ilegalidade na imposição da medida de internação ao 
recorrente, em razão da ausência das hipóteses do art. 122 do ECA, 
argumentando que, a medida foi baseada somente na gravidade abstrata 
do ato infracional e que o processo em questão trata-se da primeira 
passagem infracional do adolescente, não configurando a hipótese 
de reiteração. [...]. DECIDO. [..]. Dessa forma, é necessária a prévia 
submissão da matéria, qual seja, o preenchimento das hipóteses do art. 
122 do ECA no novo título (sentença), ao Tribunal de origem, sob 
pena de supressão de instância. Nesse sentido: AgRg no HC 420.838/
CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 
em 06/02/2018, DJe 16/02/2018; RHC 37.185/GO, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 
10/12/2013, DJe 17/12/2013. Ante o exposto, indefiro liminarmente 
o recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de 
outubro de 2018. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator. (STJ - RHC: 
103880 RJ 2018/0261236-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, 
Data de Publicação: DJ 11/10/2018, grifo nosso).

Com isto, o que não faz parte do rol taxativo disposto no artigo do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), estará diante de uma hipótese ilegal e incabível. 
Logo, não há de se tratar sobre a prisão civil do emancipado com caráter de medida 
socioeducativa do (ECA).

Chegou-se à conclusão de que não há possibilidade, em regra de se aplicar a 
prisão civil ao menor emancipado, tendo em vista que o emancipado adquire direitos e 
deveres na esfera civil, mas continua sendo resguardado pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) que expressa de forma sólida que o menor não poderá ser preso.

O objeto deste tópico foi devidamente alcançado, com a devida explanação, sobre 
a impossibilidade da prisão civil do menor emancipado, em casos de dívida alimentícia. 
Tal tópico foi o objeto central, o qual foi discutido e levou à conclusão de que não haverá 
a possibilidade do emancipado de ser preso, mesmo que seja por inadimplemento de 
dívidas alimentícias.

6. CONCLUSÃO

Tendo em vista tudo que foi pesquisado e evidenciado neste artigo, em primeiro 
ponto, foi mostrado o instituto da emancipação. Sendo que esta ferramenta atribui ao 
menor de 18 (dezoito) anos e maior de 16 (dezesseis), direitos e deveres na esfera civil. Tal 
cabimento não formalizará antecipação à maioridade, mas sim antecipará sua capacidade, 
e responderá por atos da vida civil, praticados por ele mesmo.

Em seguimento, foi apontado o instrumento dos alimentos, anunciando a grande 
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importância de ser defendida a criança. Tal importância está ligada à dignidade da pessoa 
humana, pois não regula somente os alimentos, mas sim o caráter de sobrevivência 
de quem necessita. Esta obrigação é de o credor prover os alimentos; caso ocorra o 
inadimplemento caberá a prisão civil, única no ordenamento jurídico brasileiro.

Em continuidade, foi exposto sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
qual regula a matéria dos direitos das crianças e dos adolescentes. E ele dispõe acerca do 
procedimento para aplicar medidas socioeducativas aos menores que cometem infrações.

Com a exposição da prisão civil, verifica-se a aplicação ao devedor de alimentos, 
como meio de coerção, para satisfazer as prestações alimentícias. Nesta seara, levanta-
se o questionamento acerca da (im)possibilidade de aplicar a prisão civil para menor 
emancipado, que está inadimplente com suas obrigações. 

Portanto, na hipótese de o menor emancipado ter condições financeiras necessárias 
para arcar com os gastos e assim não o faz, deverá o legitimado da ação ingressar com 
execução de título, nos casos de acordo. Ou cumprimento de sentença, tendo em vista 
que o título foi atribuído após o devido processo legal o qual o juízo constatou a condição 
do mesmo arcar com as despesas alimentícias.

Notou-se também que alguns doutrinadores simpatizam com a ideia do cabimento 
da prisão civil para o menor emancipado; defendem a tese de que não permitir a prisão civil 
do menor emancipado criaria uma espécie de pessoa capaz “especial”, com uma benesse 
particular (sem previsão legal), a impossibilidade de coação pessoal por inadimplemento 
de obrigação alimentícia.
Porém, o atual entendimento da jurisprudência é o de que o menor emancipado tem os seus 
direitos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e que tal ordenamento 
não prevê a prisão civil ou penal. A jurisprudência também é no sentido de que não poderá ser 
usada a interdição como coerção ao menor emancipado, devedor de alimentos. Tais medidas 
socioeducativas são consideradas rol taxativo, inadmitido em outras hipóteses diferentes das 
dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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