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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O 

HABEAS CORPUS Nº 2007405-74.2014.815.0000 –  4ª Vara de 
Família da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
IMPETRANTE : Hermano Gadelha Sá 
PACIENTE : Carlos Alberto da Silva Macedo

HABEAS CORPUS. Execução de débito alimentar. 
Celebração  de  acordo  com  cláusula  penal 
determinando  a  prisão  civil  imediata  do 
alimentante  em  caso  de  descumprimento  do 
pagamento.  Ilegalidade.  Ofensa  ao  art.  733  do 
CPC.  Ausência  de  comprovação  de  ter  sido 
oportunizado  ao  paciente  pagar  a  dívida, 
comprovar  que  já  pagou  ou  justificar  a 
impossibilidade  de  fazer.  Ofensa  ao  devido 
processo  legal.  Constrangimento  ilegal 
vislumbrado. ORDEM CONCEDIDA.  

- Em se tratando de prisão civil por débito 
alimentar, o âmbito de conhecimento do habeas 
corpus se restringe ao aspecto da legalidade, ou 
seja, se foi obedecido o devido processo legal, se a 
decisão está devidamente fundamentada e se foi 
prolatada por Juízo competente. 

- É ilegal a cláusula penal fixada pelo Juízo a quo, 
por ocasião de homologação de acordo entre 
alimentante e alimentado, autorizando a expedição 
imediata de mandado de prisão em caso de 
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descumprimento da obrigação alimentícia, 
porquanto não se pode transacionar sobre direito 
constitucional indisponível, qual seja, a liberdade.

- Antes do decreto prisional, o Juízo deveria ter 
oportunizado ao devedor/alimentante pronunciar-
se sobre o inadimplemento das parcelas da verba 
alimentar em atraso, o que não ocorreu no caso 
vertente, configurando assim, o constrangimento 
ilegal, sanável via habeas corpus, até porque 
houve pagamento quase  integral  do  débito 
alimentar, eis que os comprovantes anexados aos 
autos  demonstram  a  quitação  de  mais  de  80% 
(oitenta por cento) da dívida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, em 
desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus objetivando a concessão de 
ordem mandamental em favor de Carlos Alberto da Silva Macedo, sob a 
alegação, em suma, de que este padece de constrangimento ilegal 
decorrente de ato emanado do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Família 
da  Comarca  da  Capital,  que  lhe  decretou  a  prisão  civil  com base  em 
cláusula penal viciada, posto que transacionou um direito constitucional 
indisponível – a liberdade, e que o paciente já efetuou o pagamento de 
quase 90% da dívida pactuada nos autos de ação de alimentos ajuizada 
por suas filhas menores, Nicole Carvalho Macedo e Ana Luíza Barreto de 
Carvalho, todas representadas por sua genitora Ana Carolina Barreto de 
Carvalho. 

Diante de tais  argumentos,  requereu a concessão de 
liminar para cassar o mandado de prisão expedido contra  Carlos Alberto 
da Silva Macedo, bem como, a expedição de salvo conduto em seu favor.

A inicial de fls. 02/07 veio instruída com os documentos 
de fls. 08/57.

Liminar indeferida – fls. 61/61v.
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Informações prestadas pelo juízo primevo às fls. 66/67.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 
69/71, subscrito pelo Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça 
convocado, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Conheço da impetração.

In casu, o impetrante alega  que o decreto de prisão 
exarado em desfavor do paciente é baseado em cláusula penal viciada, 
posto  que  transacionou  um  direito  constitucional  indisponível  –  a 
liberdade, e diz que o paciente já efetuou o pagamento de quase 90% da 
dívida pactuada nos autos de ação de alimentos ajuizada por suas filhas 
menores.

Inicialmente, importante  registrar que em se tratando 
de prisão civil por débito alimentar, o âmbito de conhecimento do writ se 
restringe ao aspecto da legalidade da prisão, ou seja, se foi obedecido o 
devido processo legal, se a decisão está devidamente fundamentada e se 
foi prolatada por Juízo competente.

Vale ressaltar que, nos termos do art. 733 do CPC e 
teor da Súmula 309 do STJ, a prisão civil do devedor de alimentos poderá 
ocorrer se for comprovada a não quitação das parcelas vencidas no curso 
do processo ou das três prestações vencidas antes do ajuizamento da 
ação, após ser dada ao alimentante a oportunidade de pagar, provar que 
já pagou ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. 

“Art. 733. Na execução de sentença ou de decisão, que 
fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o 
devedor para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, 
provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-lo. 
§ 1º - Se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz 
decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 
(três) meses. 
§ 2º - O cumprimento da pena não exime o devedor do 
pagamento das prestações vencidas e vincendas.” 

“O  débito  alimentar  que  autoriza  a  prisão  civil  do  
alimentante  é  o  que  compreende  as  três  prestações  
anteriores  ao  ajuizamento  da  execução  e  as  que se  
vencerem no curso do processo.” (Súm. 309, STJ)
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In casu, ao homologar o acordo ofertado pelo 
alimentante e aceito pelas alimentadas, o juiz monocrático disse: “Fica 
homologado o documento de fls. 386/387, com o aditamento da petição 
de fls. 389/390. Se houver descumprimento da obrigação pretérita e da 
obrigação vincenda, fica desde já o Juiz autorizado a expedir o mandado 
de prisão contra o executado, devendo ficar recolhido pelo prazo de 60 
dias, na Penitenciária de Segurança Média de Mangabeira, separado dos 
outros presos, bastando para tanto a comunicação do exequente, via 
representante legal, que a obrigação foi inadimplida. O executado, via 
advogado, concorda com a cláusula penal ora nominada. Além d prisão, o 
descumprimento do ora avençado, tornará sem eficácia o presente 
acordo” (fl. 26).   

De fato, há mácula na cláusula penal estabelecida pelo 
magistrado em caso de descumprimento da obrigação pretérita e/ou da 
obrigação vincenda, autorizando o Juízo expedir de imediato mandado de 
prisão, pois não se pode transacionar direito constitucional indisponível, 
no caso a liberdade. 

Antes do decreto prisional, o Juízo deveria ter 
oportunizado ao devedor/alimentante pronunciar-se sobre o 
inadimplemento das parcelas da verba alimentar em atraso, o que não 
ocorreu no caso vertente, configurando assim, o constrangimento ilegal, 
sanável via habeas corpus, até porque houve pagamento quase integral 
do  débito  alimentar,  eis  que  os  comprovantes  anexados  aos  autos 
demonstram a quitação de mais de 80% (oitenta por cento) da dívida.

À propósito, vejamos o entendimento desta Câmara 
Criminal:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. 
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. MERA 
COMUNICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA 
DE JUSTIFICATIVA. DECRETO ILEGAL. OFENSA AO 
733 DO CPC. ORDEM CONCEDIDA. Configura-se 
constrangimento ilegal a decretação da prisão civil 
do devedor de alimentos, baseada apenas na 
mera comunicação de inadimplência, por parte do 
credor, sem que lhe seja oportunizado o direito de 
pagar, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de fazê-lo, na forma do art. 733, 
do CPC. (TJPB; HC 999.2009.008399-5/001; 
Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João 
Benedito da Silva; DJPB 17/09/2013; Pág. 
12)  
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No mesmo norte, a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA 
ALIMENTAR. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. 
CURADORA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURADA. 
ORDEM CONCEDIDA. Na execução de alimentos 
pelo rito do art. 733, do CPC, deve se 
possibilitar ao executado defender-se de 
forma ampla e sem restrições, pois, do 
contrário, não estaria sendo observado o 
devido processo legal. A ofensa ao devido 
processo legal reside no fato de não ter sido dada, 
à curadora especial nomeada, a oportunidade de 
se manifestar acerca da execução, apresentando 
defesa que pudesse, em tese, justificar o não 
pagamento da pensão alimentícia. Ordem 
concedida. (TJMG; HC 1.0000.13.064580-
7/000; Relª Desª Hilda Teixeira da Costa; 
Julg. 01/10/2013; DJEMG 11/10/2013)  

CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. 
ALIMENTOS. PRISÃO DECRETADA SEM REGULAR 
INTIMAÇÃO PARA PAGAR AS PARCELAS 
VENCIDAS. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. Prisão 
civil decretada sem a regular intimação do 
paciente para pagar a dívida, provar que o fez ou 
justificar a impossibilidade de fazê-lo. Ilegalidade 
configurada. Ordem concedida. (TJCE; HC 
23342-23.2008.8.06.0000/0; Quarta Câmara 
Cível; Relª Desª Vera Lúcia Correia Lima; 
DJCE 17/05/2011; Pág. 27) 

A constrição de liberdade, no Brasil, traduz medida 
absolutamente excepcional, a ser justificada, pelo magistrado, mediante a 
prolação de decisão judicial revestida de necessária fundamentação (art. 
93, IX, da Constituição Federal), que leve em consideração as 
peculiaridades do caso concreto, de modo que a simples opção pelo rito 
previsto no art. 733 do Código de Processo Civil, não pode desaguar, por 
invariável consequência, na decretação da prisão do devedor sem que, 
antes, sejam analisadas as especificidades que envolvem a inadimplência.

Por essa razão, a própria redação do art. 733 do CPC 
expressamente reconhece este caráter excepcional da medida, ao dispor 
que "na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos 
provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, 
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efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
efetuá -lo", autorizando a decretação da prisão apenas nos termos de seu 
§1º, verbis: 

"§1º  Se o devedor não pagar, nem se escusar, o 
juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 
3 (três) meses." 

A ausência de citação para que o devedor efetue o 
pagamento, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-
lo, torna o decreto de prisão civil, por débito alimentar, ao desamparo da 
lei, porquanto o art. 733 do CPC oportuniza ao devedor/alimentante, em 
processo de execução de alimentos, a chance de justificar o 
inadimplemento.

Sob esse ângulo, vislumbram-se os requisitos 
necessários à concessão da ordem nos argumentos manejados pelo 
impetrante, notadamente quando se observa que o paciente não foi 
notificado a pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de 
cumprir o acordado,   e afora isso, temos a documentação a indicar que 
houve pagamento quase integral do débito alimentar, posto que os 
comprovantes de fls. 41/53 demonstram a quitação de cerca de mais de 
80% (oitenta por cento) da dívida. 

Assim,  a  despeito  do  descumprimento  do  acordo 
firmado entre o paciente e as alimentadas,  no caso dos autos,  com o 
pagamento  apenas  parcial  do  que  foi  ajustado  e  homologado 
judicialmente,  incorreta  a  decretação  da  prisão  do  devedor/paciente, 
restando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito na decisão que 
determinou a prisão imediata do devedor.

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer 
ministerial, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA.

Expeça-se salvo-conduto.

É como voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente justificadamente o  
Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 07 de 
agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


