PRINCIPAIS PRAZOS NA LEI 5.478, DE 25-7-1986
(Lei de Alimentos)

Alegações finais
Art. 11. Terminada a instrução, poderão as partes e o Ministério Público aduzir alegações
finais, em prazo não excedente de dez minutos para cada um.

Convocação de nova audiência
Art. 10. A audiência de julgamento será contínua; mas, se não for possível, por motivo de
força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz marcará a sua continuação para o primeiro
dia desimpedido, independentemente de novas intimações.

Defensor designado pelo juiz
Art. 3º O pedido será apresentado por escrito, em três vias, e deverá conter a indicação
do juiz a quem for dirigido, os elementos referidos no artigo anterior e um histórico
sumário dos fatos.
§ 1º Se houver sido designado pelo juiz defensor para assistir o solicitante, na forma
prevista no artigo 2º, formulará o designado, dentro de vinte e quatro horas da
nomeação, o pedido, por escrito, podendo, se achar conveniente, indicar seja a
solicitação verbal reduzida a termo.

Envio de informações sobre salário ou vencimentos do devedor
Art. 5º O escrivão, dentro de quarenta e oito horas, remeterá ao devedor a segunda via
da petição ou do termo, juntamente com a cópia do despacho do juiz, e a comunicação do
dia e hora da realização da audiência de conciliação e julgamento.
§ 7º O juiz, ao marcar a audiência, oficiará ao empregador do réu, ou, se o mesmo for
funcionário público, ao responsável por sua repartição, solicitando o envio, no máximo até
a data marcada para a audiência, de informações sobre o salário ou os vencimentos do
devedor, sob as penas previstas no artigo 22 desta Lei.

Modificação no valor dos alimentos provisionais
Art. 13. O disposto nesta Lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de
desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em
pedidos de alimentos e respectivas execuções.

§ 1º Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo, se
houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre
processado em apartado.

Prazo para contestação
Art. 5º O escrivão, dentro de quarenta e oito horas, remeterá ao devedor a segunda via
da petição ou do termo, juntamente com a cópia do despacho do juiz, e a comunicação do
dia e hora da realização da audiência de conciliação e julgamento.
§ 1º Na designação da audiência, o juiz fixará o prazo razoável que possibilite ao réu a
contestação da ação proposta e a eventualidade de citação por edital.

Prisão do devedor
Art. 19. O juiz, para instrução da causa ou na execução da sentença ou do acordo,
poderá tomar todas as providências necessárias para seu esclarecimento ou para o
cumprimento do julgado ou do acordo, inclusive a decretação de prisão do devedor até
sessenta dias.

Prescrição das prestações mensais
Art. 23. A prescrição quinquenal referida no artigo 178, § 10, inciso I, do Código Civil só
alcança as prestações mensais e não o direito a alimentos, que, embora irrenunciável,
pode ser provisoriamente dispensado.

Remessa da contrafé
Art. 5º O escrivão, dentro de quarenta e oito horas, remeterá ao devedor a segunda via
da petição ou do termo, juntamente com a cópia do despacho do juiz, e a comunicação do
dia e hora da realização da audiência de conciliação e julgamento.

Revisão da sentença transitada em julgado
Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer
tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

