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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 2008536-84.2014.815.0000 - 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. Incompetência do juízo para 
decretar a prisão civil do paciente. Descabimento. 
Tramitação regular no foro do domicílio do 
alimentando.  Ordem denegada.

- Constatado nos autos que a expedição do decreto 
prisional civil em desfavor do paciente tramitou no 
foro do domicílio do alimentando, descabida a 
pretensa nulidade da prisão civil atacada por 
incompetência do juízo.

   

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, sob o fundamento de que o 
paciente está sofrendo constrangimento ilegal “em virtude da manifesta 
incompetência do Juízo da 2ª Vara Regional de Mangabeira, nesta cidade” 
de exercer a jurisdição nos autos da execução de alimentos, tombado sob 
o nº  200.2012.065931-9, proposta por seu filho menor José Lucas Araújo 
Sales Pessoa, representado pela sua genitora Ingrid Araújo Cruz Sales.

Aduz, ainda, “não haver nos autos qualquer 
demonstração de que a exequente residia na circunscrição do foro 
regional de Mangabeira, totalmente incompetente é o Juízo da 2ª Vara 
Distrital, revelando-se o decreto prisional como um ato, não apenas 
injusto e arbitrário, mas, sobretudo, ilegal”.

Por essas razões requer a concessão da ordem para 
revogar a prisão decretada em seu favor. 

Colacionou aos autos documentos de fls. 07/200.

Solicitadas  as  informações  de  praxe,  estas  foram, 
devidamente, prestadas (fls. 206/207).

Liminar indeferida (fls. 229/229v).

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 
233/237, subscrito pelo Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se 
pela denegação da ordem.

É o relatório.

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

Conheço da impetração.

Nunca é demais lembrar 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 processo 
legal, se a decisão está devidamente fundamentada e se foi prolatada por 
Juízo competente.
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Alega o impetrante que o juízo da 2ª Vara Regional de 
Mangabeira da Comarca da Capital é incompetente para processar e julgar 
o processo executório (n° 200.2012.065931-9),  tramitando em desfavor 
do coacto, em razão do exequente e sua genitora não mais residirem no 
Bairro dos Bancários - área de abrangência da circunscrição territorial 
acima referida –  mas sim no Bairro do Bessa. Razão pela qual requer a 
nulidade do feito desde a citação com a consequente redistribuição do 
feito à 1ª Vara de Família da Comarca da Capital, “haja vista ter 
homologado o divórcio do casal”.

Infrutífera a irresignação defensiva.

Reforçando o que já foi dito alhures, tratando-se de 
prisão civil, o habeas corpus não se revela instrumento hábil para o exame 
aprofundado de provas e verificação de justificativas fáticas apresentadas 
pelo paciente para o não pagamento dos alimentos, devendo limitar-se à 
apreciação da legalidade ou não do decreto de prisão. Até porque eventual 
discussão de competência para julgar o processo de execução em 
disceptação deverá ser feita na seara cível.

Alías, in casu, conforme noticiou a autoridade coatora, 
quando das informações do writ a este juízo (fls. 206/207), a genitora do 
exequente, apesar de haver mudado de endereço, conseguiu demonstrar, 
por meio de comprovantes de residência (fls. 213/214), que continua a 
morar no Bairro dos Bancários do Município de João Pessoa. 

Ademais, pouco importa se o exequente mudou ou não 
de endereço uma vez que a ação de execução, segundo o entendimento 
recente e predominante do STJ, o alimentando (credor) poderá escolher 
dentre quatro opções, o local onde ajuizará a execução: a) no foro do seu 
domicílio ou de sua residência (art. 100, inciso II, do CPC); b) no juízo 
que proferiu a sentença exequenda (art. 475-P, inciso II, do CPC); c) no 
juízo do local onde se encontram bens do alimentante sujeitos à 
expropriação (art. 475, parágrafo único, primeira parte, do CPC); ou d) no 
juízo do atual domicílio do alimentante (art. 475-P, parágrafo único, 
segunda parte, do CPC). 

A propósito, trago a lume, o seguinte aresto 
referenciado:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO 
ALIMENTÍCIA. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DA 
RESIDÊNCIA DOS ALIMENTANDOS. SENTENÇA 
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EXEQUENDA PROFERIDA POR JUÍZO DE FORO 
DIVERSO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. 
RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 
ANALISADOS: 100, II, E 475-P, DO CPC.
1. Conflito negativo de competência suscitado em 
24/05/2011, visando à definição do Juízo competente 
para o processamento de execução de prestação 
alimentícia ajuizada em 2001.
2. O descumprimento de obrigação alimentar, antes de 
ofender a autoridade de uma decisão judicial, viola o 
direito à vida digna de quem dela necessita (art. 1º, 
III, da Constituição Federal). Em face dessa 
peculiaridade, a interpretação das normas que tratam 
de competência, quando o assunto é alimentos, deve, 
sempre, ser a mais favorável para o alimentando.
3.     Em     se     tratando     de     execução     de     prestação   
alimentícia,     a     aparente     antinomia     havida     entre     o   
art.     475-P     e     parágrafo     único     (e     também     o     art.   
575,     II)     e     o     art.     100,     II,     todos     do     CPC,     resolve-se   
em     favor     do     reconhecimento     de     uma     regra     de   
foro     concorrente,     que     permite     ao     alimentando   
escolher     entre:     (I)     o     foro     do     seu     domicílio     ou   
residência;     (II)     o     Juízo     que     proferiu     a     sentença   
exequenda;     (III)     o     Juízo     do     local     onde     se   
encontram     bens     do     alimentante,     sujeitos     à   
expropriação;     e     (IV)     o     Juízo     do     atual     domicílio     do   
alimentante.
4. Na hipótese, é competente para o processamento da 
execução de alimentos o foro do domicílio ou residência 
do alimentando, eleito por ele para o ajuizamento da 
ação, ainda que a sentença exequenda tenha sido 
proferida em foro diverso. Relativização da 
competência funcional prevista no art. 475-P do CPC. 
Precedentes do STJ.
5. Conflito de competência conhecido para declarar a 
competência do Juízo Suscitado.” (STJ, CC 
118340/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
SEGUNDA SEÇÃO,  DJe 19/09/2013) Grifo meu.

Portanto, constatado nos autos que a expedição do 
decreto prisional civil em desfavor do paciente tramitou no foro do 
domicílio do alimentando, descabida a pretensa nulidade da referida prisão 
por incompetência do juízo.

 
Ex positis, em harmonia com o parecer ministerial, 

DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.
 
É como voto.
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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 Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

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, 28 de agosto de 2014.

   

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


