
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS 

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2000512-04.2013.815.0000
RELATORA : Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
AGRAVANTE : Iordan Soares da Silva, representado por sua genitora

  Isabel Soares Vieira
ADVOGADO : Thiago Benjamin Carneiro de Almeida
AGRAVADO : José Benedito da Silva Neto
ORIGEM : Juízo da 3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha
JUÍZA : Candice Queiroga de Castro Gomes

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO 
DO ENCARGO PELO AGRAVADO. PRISÃO CIVIL 
DECRETADA  POR  30  DIAS.  IRRESIGNAÇÃO. 
PEDIDO  DA  AGRAVANTE  PARA  MAJORAR  A 
PENA  PARA  90  DIAS.   MANUNTENÇÃO  DA 
DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- “Deixando o Agravante de efetuar o pagamento das 
prestações  alimentícias,  e  ausente  qualquer  prova 
robusta ou justificativa plausível da sua incapacidade 
para arcar com a obrigação alimentícia, impõe-se o 
decreto  de  prisão.  -  Conforme decidido  em casos 
análogos, a prisão civil  deve se dar por 30 (trinta) 
dias,  para  evitar  que se  dificulte  ao  alimentante  o 
cumprimento das obrigações alimentícias futuras”. - 
Recurso  parcialmente  provido.  (TJ-MG 
100240897798880021  MG  1.0024.08.977988-
8/002(1),  Relator:  EDUARDO  ANDRADE,  Data  de 
Julgamento:  24/11/2009,  Data  de  Publicação: 
15/12/2009)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
nos termos do voto da Relatora e da certidão de julgamento de fl. 106

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação 



Agravo de Instrumento nº 2000512-04.2013.815.0000

de tutela, interposto por IORDAN SOARES DA SILVA, representado por sua 

genitora  Isabel  Soares Vieira,  contra  a  decisão de fls.  80/81 proferida  pela 

Juíza da 3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha que, nos autos da Ação de 

Execução  de  Alimentos  em  face  de  JOSÉ  BENEDITO  DA SILVA NETO, 

decretou a prisão civil do Executado/Agravado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a 

teor do que dispõe o art. 733, § 1º, do CPC.

Em suas razões, pugnou pela reforma do  decisum,  para que 

aumentasse a pena da decretação da prisão civil do Agravado de 30 (trinta) 

para 90 (noventa) dias.

Liminar indeferida às fls. 91/93.

Não  foi  apresentada  resposta  ao  pedido  de  informações  – 

certidão de fl. 97.

O  Agravado  deixou  de  ser  intimado  para  apresentar 

contrarrazões,  em  virtude  de  ser  revel  e  não  ter  constituído  advogado, 

conforme fl. 61

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, fls. 

99/102, para manter a decretação da prisão civil do executado pelo prazo de 30 

(trinta) dias, eis que, segundo a Doutrina e a Jurisprudência, a execução de 

alimentos deverá ser feita da maneira menos gravosa ao alimentante.

É o relatório. 

VOTO

Requer o Agravante a reforma do decisum, para que aumente a 

pena da decretação da prisão civil do Agravado de 30 (trinta) para 90 (noventa) 

dias.

Sem razão ao Recorrente.
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Nas Ações de Execução de Alimentos, que são fundadas em 

título executivo judicial,  cuida-se apenas do exame da existência ou não da 

dívida,  da  ocorrência  de  algum fato  excepcional  que possa ter  impedido o 

adimplemento da obrigação e, ainda, da regularidade ou não do processo. 

In casu, o Agravado foi citado às fls. 62/62v para, no prazo de 3 

(três) dias, pagar as prestações alimentícias referentes aos meses informados 

na inicial, bem como as que se vencerem no curso do processo, comprovar 

que fez o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

prisão civil. No entanto, não houve manifestação, consoante certidão de fl. 61

Assim, não restando demonstrada a impossibilidade absoluta 

de  pagar  os  alimentos,  a  magistrada  a  quo determinou a  prisão  civil  do 

Agravado, que não é medida de exceção, senão providência prevista na lei 

para a execução de alimentos. 

A pena de 30 (trinta) dias  determinada na decisão agravada 

está de acordo com o disposto no art. 733, §1º, do CPC: “Se o devedor não 

pagar, nem se escusar, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3  

(três) meses”.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  EXECUÇÃO  DE 
ALIMENTOS  -  INADIMPLÊNCIA  INJUSTIFICATIVA  - 
PRISÃO  CIVIL  -  POSSIBILIDADE.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. - Deixando o agravante de 
efetuar o pagamento das prestações alimentícias,  e 
ausente  qualquer  prova  robusta  ou  justificativa 
plausível  da  sua  incapacidade  para  arcar  com  a 
obrigação alimentícia, impõe-se o decreto de prisão. - 
Conforme decidido em casos análogos, a prisão civil 
deve se dar  por 30 (trinta)  dias,  para evitar  que se 
dificulte  ao  alimentante  o  cumprimento  das 
obrigações  alimentícias  futuras.  -  Recurso 
parcialmente provido. 
(TJ-MG  100240897798880021  MG  1.0024.08.977988-
8/002(1),  Relator:  EDUARDO  ANDRADE,  Data  de 
Julgamento:  24/11/2009,  Data  de  Publicação: 
15/12/2009)
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HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE 
ALIMENTOS.  FALTA  DE  PAGAMENTO  DAS  TRÊS 
ÚLTIMAS  PENSÕES  ALIMENTÍCIAS  A  ÉPOCA  DO 
AJUIZAMENTO  DA  EXECUÇÃO,  MAIS  AINDA 
INADIMPLÊNCIA DAS QUE SE VENCERAM NO SEU 
CURSO. APLICAÇÃO DO ART. 733, § 1º , DO CÓDIGO 
DE  PROCESSO  CIVIL.  DECRETO  PRISIONAL PELO 
PRAZO DE 30 DIAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
DENEGAÇÃO. É comportável a execução de alimentos 
com o procedimento indicado pelo artigo 733 do Código 
de  Processo  Civil.  desde  que  concernente  aos  três 
meses anteriores ao ajuizamento da execução. Por outro 
lado,  perfeitamente  admissível  a  prisão  civil  ao 
responsável  pelo  inadimplemento  voluntário  e 
inescusável  de  obrigação  alimentícia,  que  compreende 
as  três  prestações  anteriores  à  citação  e  as  que 
vencerem  no  curso  do  processo  de  execução,  na 
conformidade com o disposto do Iº do art. 733 do Código 
de  Processo  Civil  e  art.  5º  ,  LXVII  6  da  Constituição 
Federal.  Por  fim,  A alegação  do  paciente  de  que  não 
dispõe  de  condições  financeiras  para  arcar  com  o 
pagamento  da  pensão  requerida  envolve  matéria 
referente à prova, não sendo possível o seu retirante na 
via  estreita  do  habeas  corpus.  Recurso  provido 
parcialmente  .  RHC  215I3/SP,  4ª  Turma.  rel.  Ministro 
Antônio de Pádua Ribeiro, j. 14/08/2007. D1 17/09/2007, 
p. 280.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020030337196001 - 
Órgão (Câmara Criminal) - Relator Antonio Carlos Coêlho 
da Franca - j. em 21/02/2008)

Portanto, em conformidade com o parecer ministerial, deve-se 

sempre  buscar  a  forma  menos  gravosa  para  o  Executado/Agravado, 

decretando-se a prisão por menor tempo.

Por tais razões,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial, 

DESPROVEJO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo  a  decisão 
agravada.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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