
fls. 569 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

PODER JUDICIÁRIO  

Comarca da Capital 

1ª Vara da Família 

Autos n° 0049838-97.2000.8.24.0023/02  

Ação: Execução de Sentença/PROC 

Exequente: Sônia Maria Dondoni 
Réu: Neider Francisco Panosso  

Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a  

exigibilidade de obrigação alimentar, pelas vias expropriatória e prisional. 

Sobre o rito expropriatório, tem-se que a decisão proferida às fls. 

190/192 rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo devedor.  

Irresignado, o réu interpôs Agravo de Instrumento n. 4012459-

64.2016, o qual foi rejeitado (fl. 503) e transitou em julgado (fl. 555). Do exame dos autos, contudo, é 
possível observar que o devedor não possui ativos financeiros ou veículos em seu nome (fls. 200, 

202) e a penhora no rosto dos autos, ordenada à fl. 203, não obteve êxito (vide fl. 211/212). 

Nas petições de fls. 380/386 e 426/432, a autora pugnou pela  

suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do Certificado de Habilitação 

Técnica (CHT) para pilotagem de avião e do passaporte do executado. O réu, por sua vez, 

manifestou-se às fls. 474/482.  

In casu, a credora busca há anos a satisfação da dívida, a qual  

nunca foi adimplida pelo devedor, tampouco de forma parcial. Assim, como forma de compelir o 

devedor ao pagamento, considerando tratar-se de dívida alimentar, é possível o deferimento do 

pleito, nos termos do artigo 139, IV do Código de Processo Civil. Aliás, convém ressaltar sobre o 

recente precedente do STJ a respeito do tema (RHC nº 97876/SP).  

No tocante ao rito da coação pessoal, o réu impetrou o HC n. 

4012455-27.2016 (fls. 403/411), cuja ordem foi concedida. Em consequência, a decisão de fl. 423 

demarcou o período referente às parcelas que poderão ser perseguidas pelo rito prisional, quais 

sejam, aquelas posteriores à ordem concedida no remédio constitucional (março de 2017 em diante). 

A credora juntou aos autos o cálculo atualizado da dívida. 

Ante as razões acima expostas, determino a suspensão da  

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, bem como do Certificado de Habilitação 

Técnica (CHT) e do passaporte, até o pagamento integral da dívida. Com relação ao passaporte, não 

é razoável/proporcional que o réu possa viajar ao exterior e desonrar o pagamento da pensão 

alimentícia. 

Oficie-se, respectivamente, ao DETRAN/SC, ANAC e Polícia 

Federal comunicando a respeito da suspensão.  

No mais, intime-se o réu, por seu procurador, para que, no prazo  

de 3 (três) dias, comprove o pagamento da dívida de fl. 510, sob pena de prisão civil. 

Intimem-se as partes, por seus procuradores. 

Cumpra-se. 

Florianópolis (SC), 12 de julho de 2018. 

Luiz Cláudio Broering  

Juiz de Direito 

Endereço: Rua Jose da Costa Moellmann, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da Bandeira), Centro 
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