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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C O R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2005545-38.2014.815.0000 - 2ª Vara Regional 
de Mangabeira da Comarca da Capital

RELATOR : Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
IMPETRANTE : Antônio Fausto Terceiro de Almeida
PACIENTE : José Etealdo da Silva Pessoa Neto

  
HABEAS CORPUS. Alimentos. Não apresentação 
de cálculo discriminado de dívida alimentar. 
Cerceamento de defesa não vislumbrado. 
Inequívoca intenção procrastinatória de não pagar 
as prestações alimentícias.  Ordem denegada.

- Não há falar em cerceamento de defesa, as 
várias tentativas procrastinatórias do paciente em 
não efetuar o pagamento das prestações 
alimentícias.
  

Vistos,  relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A 
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ORDEM IMPETRADA, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus preventivo,  sob o 
fundamento de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, diante 
da iminência de ser decretada a sua prisão civil, nos autos da execução de 
alimentos (processo de n° 200.2012.065931-9) em trâmite pelo juízo da 
2ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital, ora autoridade 
apontada coatora.

Aduz seu pedido que o processo executório ajuizado por 
seu filho menor impúbere José Lucas Araújo Sales Pessoa, representado 
pela sua genitora Ingrid Araújo Cruz Sales, encontra-se “EIVADO DE 
VÍCIOS, apenas pelo fato de ser-lhe atribuído o agressivo rito do art. 733 
do CPC”.

Assevera que o débito alimentar cobrado ao paciente foi 
apresentado em uma planilha de cálculo sem qualquer discriminação de 
valores e “índices utilizados para o reajuste”.

Diante de tais argumentos, requer-se a concessão da 
ordem em benefício de José Etealdo da Silva Pessoa Neto.

Colacionou aos autos documentos de fls. 07/152.

Solicitadas  as  informações  de  praxe,  estas  foram, 
devidamente, prestadas (fls. 172/173).

Liminar indeferida (fls. 190/190v).

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 
192/194, subscrito pelo Dr. José  Roseno  Neto, manifestou-se pela 
denegação da ordem.

É o relatório.

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

Conheço da impetração.

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

In casu, o impetrante alega que a planilha de cálculo 
com os valores cobrados nas parcelas alimentícias não foi discriminada, 
“especificamente, no que concerne aos índices utilizados para o 
“reajuste”, valendo-se apenas da rubrica “VALOR CORRIGIDO”  para 
apresentar valores ao bel prazer.”

Pois bem, compulsando os autos, mais precisamente na 
prestação de informações do writ a este juízo pela autoridade coatora (fls. 
172/173), percebe-se, facilmente, que o paciente, apesar de haver-lhe 
oportunizado o conhecimento exato acerca da dívida e providenciar o 
pagamento necessário,  se cuida, apenas, em questionar a liquidez dos 
cálculos da dívida alimentar sem apresentar as supostas falhas contábeis 
dos valores apresentados pela defesa do alimentado. 

Como bem lembrou o nobre Procurador de Justiça em 
seu lúcido parecer encartado às fls. 192/194, o paciente tenta, a todo 
custo,  se furtar de sua obrigação de pagar as prestações alimentícias de 
seu filho. 

Desse modo, considerando que os documentos 
anexados ao presente mandamus não são suficientes para comprovar 
cabalmente o adimplemento do débito alimentar embasador do decreto 
prisional civil, não se vislumbra qualquer coação ilegal a ser sanada por 
este Órgão Fracionário.

Ex positis, em harmonia com o parecer ministerial, 
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio e dele participando 
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da 
Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. Ausente temporariamente o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, 
Presidente da Câmara Criminal.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 
José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy de 
Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa (PB), 19 de agosto do ano de 
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2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


