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TEXTO 05 
 
O que você já sabe sobre o pagamento de pensão alimentícia? 
 

1- O valor da pensão pode abranger o 13º, férias e participação em lucros, além da 
possibilidade de se penhorar saldo de FGTS e PIS/PASEP; 

2- O atraso de apenas um dia e de uma única parcela já é suficiente para pedir prisão 
do devedor, que é a única prisão civil prevista na nossa legislação. O débito é o que 
compreende três pensões anteriores ao ajuizamento da ação e o pagamento de 
apenas parte da dívida não o faz isento da possibilidade de ser preso; 

3- Essa prisão deverá ser cumprida em regime fechado, exceto quando forem 
comprovadas condições muito específicas, tais como saúde debilitada e idade 
avançada. Nesses casos, poderá ser cumprida em regime domiciliar; 

4- O cancelamento da pensão não acontece de forma automática quando o beneficiado 
completa 18 anos. É preciso que o pagador informe no processo o interesse em 
revisar valores ou se exonerar do pagamento, se for o caso, sendo que a matrícula 
em universidade ou curso técnico faz com que a prestação continue sendo 
obrigatória;  

5- O nome do devedor pode ser protestado e incluído no cadastro nacional de proteção 
ao crédito (SERASA e SPC); 

6- Aquele que justificar o não pagamento da pensão em razão da compra de outros 
bens (roupas, calçados, mensalidade da escola, etc.) não ficará isento da obrigação 
em dinheiro. 

7- O advogado não tem direito a sala de estado maior no caso de prisão por pensão. 
8- Quando o devedor de pensão morre, seus herdeiros não poderão ser presos, visto 

que a obrigação é personalíssima. No entanto, cabe aos que ficaram arcar com a 
pensão que não foi adimplida em vida. 

 
O que podemos concluir, portanto, é que a atenção aos mínimos detalhes é de suma 
importância no momento de redigir o contrato do acordo, pois quando a Lei é omissa, é ele 
quem dita as regras para o pagamento da pensão. 
 
Entre em contato e saiba mais.   



 
  



TEXTO 06 
 
No ordenamento jurídico brasileiro existem dois diferentes tipos de guarda: a compartilhada 
e a unilateral. 
 
Bom, a unilateral é quando apenas o pai ou a mãe detém a guarda da criança e o outro tem 
acesso somente em dias de visitação. Essa foi a regra por muito tempo, mas caiu em 
desuso com a popularização da guarda compartilhada.   
 
A guarda compartilhada, por sua vez, é quando o pai e a mãe dividem por igual as 
responsabilidades sobre o filho, tanto na logística quanto na parte financeira. Isso significa, 
sim, dizer que a pensão alimentícia não será devida apenas por uma das partes, mas pelos 
dois por igual. 
 
Esta modalidade de guarda é um instituto recente no direito, visto que no passado não era 
uma condição muito bem recepcionada. No entanto, atualmente, tornou-se a regra. 
 
Existe uma terceira modalidade de guarda que é raríssima no Brasil e não foi bem aceita 
pela doutrina, portanto considerada uma exceção. É a chamada guarda alternada, muito 
confundida com a compartilhada, onde o menor tem domicílio tanto na casa do pai quanto 
da mãe e passa quinze dias com cada um de seus responsáveis. 
 
Essas classificações não determinam a escolha do guardião do menor. Isto é, a guarda 
pode ser compartilhada e os dois podem dividir todas as responsabilidades, mas o guardião 
deve ser um só e a criança deve ter apenas um domicílio certo. 
 
Também é imprescindível lembrar que: 
 

 Todas essas regras valem para pais do mesmo sexo; 
 Um novo casamento de qualquer uma das partes não influencia em nada no direito 

de visita; 
 Na guarda compartilhada, a pensão também é dividida por igual e tanto o pai quanto 

a mãe podem sofrer com a prisão civil em caso de inadimplência; 
 A regulamentação da visita independe da guarda, inclusive avós também tem o 

direito de ajuizar pedido judicial para regulamentação de visita; 
 A alienação parental pode ser justificativa para alteração da guarda e também pode 

ensejar o pagamento de indenização. 



 
O princípio do interesse do menor sempre prevalecerá sobre qualquer questão. 
  



 


