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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE
ALIMENTOS.  DÍVIDAS  ANTIGAS  E  DÉBITOS
REFERENTES  ÀS  TRÊS  ÚLTIMAS  PARCELAS
ANTERIORES  À  LIDE  EXECUTIVA.  CUMULAÇÃO
DE  RITOS.  ARTS.  732  E  733  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  IMPOSSIBILIDADE.  EXTINÇÃO
DO  PROCESSO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

A  cobrança  de  dívida  pretérita  composta  pelas
prestações  vencidas  há  mais  de  três  meses  deve
seguir  o  rito  da  execução  por  quantia  certa  contra
devedor solvente, prevista no art. 732 do CPC, levando
a realização da penhora, em caso de descumprimento
da obrigação, conforme art. 652 do CPC. Já quando se
trata  de  exigência  de  débito  atual,  dos  últimos  três
meses antes da execução,  a cobrança deve ser feita
por meio do art. 733, do CPC, com a possibilidade de
prisão  do  devedor  em  caso  do  inadimplemento.
Todavia,  não  existe  a  possibilidade  de  cumulação
desses dois ritos, uma vez que também inacumuláveis
as formas de execução. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE  ALIMENTOS.  CUMULAÇÃO  DE  RITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  RITOS  DISTINTOS.  ART.  732,  DO
CPC.  EXECUÇÃO  DE  QUANTIA  CERTA  CONTRA
DEVEDOR  SOLVENTE.  COERÇÃO  PATRIMONIAL.  ART.
733.  EXECUÇÃO  DE  VERBA  ALIMENTAR
CORRESPONDENTE  AOS  3  (TRÊS)  MESES
ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS
QUE  SE  VENCEREM  NO  CURSO  DO  PROCESSO.
COERÇÃO  PESSOAL.  INTELIGÊNCIA  DO  §1º,  DO
ARTIGO  733  E  DA  SÚMULA  Nº  309,  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO  CONHECIDO  E
IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. 



Apelação Cível nº 0011401-28.2014.815.2001

A questão objeto deste recurso cingese à possibilidade ou
não de serem cumuladas as execuções previstas nos artigos
732 e 733, do Código de Processo Civil, ambos referentes às
execuções  de  parcelas  alimentícias.  2.  O  rito  previsto  no
artigo  732  do  referido  Código  delimita  o  procedimento
adotado  para  a  execução  de  prestações  alimentares
pretéritas,  entendidas  como  aquelas  anteriores  às  3  (três)
últimas  ao  ajuizamento  da  ação  de  execução,  sendo  o
executado citado para,  no prazo de 3 (três) dias,  efetuar o
pagamento de sua dívida, sob pena de penhora, nos termos
do  artigo  652,  do  CPC.  Imperioso  destacar,  ainda,  a
inexistência de prisão civil  por inadimplemento do devedor
em tal rito. 3. O procedimento do artigo 733 contempla o rito
de  execução  que  tem  por  objeto  a  cobrança  da  verba
alimentar  correspondente  aos  3  (três)  meses  anteriores  à
data da propositura da execução. Neste, o devedor é citado
para,  igualmente  no  prazo  de  3  (três)  dias,  efetuar  o
pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade
de  fazêlo,  sob  pena  de  prisão  civil  por  inadimplemento.
Precedente concomitante do STJ, na Súmula nº 309, a qual
aduz que "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.  ".  4.  As  pretensões  de  executar
alimentos atuais e não atuais são incompatíveis, na medida
em que também incompatíveis são os respectivos ritos de
execução (arts. 732 e 475J com o art. 733 do CPC). 5. Recurso
conhecido e improvido. Decisão interlocutória mantida. (TJCE; AI
007771040.2012.8.06.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria
Vilauba Fausto Lopes; DJCE 02/05/2013; Pág. 35) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  de  Execução  de  Alimentos  ajuizada  por  Walkiria

Gadelha  de  Sá  Fontes  em  face  de José  Luciano  Gadelha  Filho,  requerendo  o

pagamento  das  parcelas  alimentares  vencidas,  dos  últimos  três  meses  anteriores  à

demanda,  sob  pena  de  prisão  civil  do  devedor,  além  das  prestações  retroativas,

equivalentes à data da citação no processo nº 200.2011.045.5848-8 até dezembro de

2013, com a prolação da decisão que deferiu o pensionamento. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Na  sentença  combatida,  de  fls.  96/97,  a  Magistrada  a  quo extinguiu  o

processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 794, I, e 795, ambos do Código

de Processo Civil,  sob a justificativa de que o pai  comprovou o pagamento da dívida

referente às três últimas prestações vencidas. 

Quanto ao pleito das parcelas retroativas, concebeu pela impossibilidade de

cumulação dos ritos processuais, previstos nos arts. 733 e 732 do CPC. Assim, entendeu

que o art. 733 apenas permite a cobrança dos três últimos débitos, sob pena de prisão do

devedor, e o art. 732, trata-se de execução por quantia certa contra devedor solvente,

sem qualquer limitação temporal. Como autora fundamentou o seu pedido apenas no art.

733, não pode pleitar as prestações retroativas aos últimos três meses.  

Ademais, suspendeu a exigibilidade das custas processuais, na forma do art.

12, da Lei 1060/50. 

Inconformada, apelou a demandante, fls. 100/106, aduzindo a possibilidade

de  ambas  as  pretensões  executivas  serem  perseguidas  nos  mesmos  autos,  sendo

expedidos dois mandados de citação. 

Aduz que a Magistrada a quo agiu em desrespeito à celeridade e economia

processual, uma vez que deveria ter dado prosseguimento do feito quanto às parcelas

pretéritas, com adoção de atos constritivos ao patrimônio do executado, sem extinguir

toda a ação de execução. 

Pugna, então, pela reforma da sentença para que se dê prosseguimento à

lide executiva pelo rito do art. 732 do CPC. 

Contrarrazões às fls.130/140. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  166/167,  apenas  opinou  pelo

prosseguimento  do  feito,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse

público no caso.  

Desembargador José Ricardo Porto
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É o breve relatório.  

VOTO 

Agiu com acerto a Magistrada sentenciante. 

Segundo a jurisprudência majoritária dos Tribunais Pátrios, é impossível a

cumulação dos ritos processuais previstos nos arts. 732 e 733 do Código de Processo

Civil. Explico. 

A cobrança de dívida pretérita composta pelas prestações vencidas há mais

de três meses deve seguir o rito da execução por quantia certa contra devedor solvente,

prevista  no  art.  732  do  CPC,  levando  a  realização  da  penhora,  em  caso  de

descumprimento da obrigação, conforme art. 652 do CPC.

Já quando se trata de exigência de débito  atual,  dos últimos três meses

anteriores à lide executiva, a cobrança deve ser feita por meio do art. 733, do CPC. com a

possibilidade de prisão do devedor em caso de inadimplemento. 

Sobre o tema, vajamos: 

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  ALIMENTOS.
INADIMPLÊNCIA  DE  DÉBITO  ALIMENTAR  ATUAL  E
PRETÉRITO. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES DE EXECUÇÃO.
DÉBITOS  DIVERSOS.  RITOS  DISTINTOS.  INEXISTÊNCIA DE
LITISPENDÊNCIA.  INADIMPLEMENTO  DOS  TRÊS  ÚLTIMOS
MESES  E  DOS  VENCIDOS  APÓS  O  AJUIZAMENTO  DA
EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. SÚMULA N. 309/STJ.
ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR
INTEGRAL DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. EXAME DE PROVAS.
DESCABIMENTO NO WRIT.
1. É cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento
de  dívida  atual,  assim  consideradas  as  parcelas  alimentares
vencidas  nos  três  meses  antecedentes  ao  ajuizamento  da
execução, bem como aquelas que se vencerem no curso da lide.
Súmula n. 309/STJ.
2. A cobrança de dívida pretérita composta pelas prestações
vencidas  há  mais  de  três  meses  deve  seguir  o  rito  da

Desembargador José Ricardo Porto
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execução por quantia certa contra devedor solvente, prevista
no art. 732 do CPC.
3. Não há litispendência entre duas ações de execução que
versam acerca de prestações alimentares distintas,  se uma
cobra dívida pretérita pelo rito do art. 732 do CPC e a outra
cobra dívida atual, nos moldes do art. 733 do CPC.
4. O recurso ordinário em habeas corpus não é a via adequada
para  o  exame  aprofundado  de  provas  relativas  à  condição
econômica do devedor e à necessidade do credor dos alimentos.
5. Ordem de habeas corpus denegada.
(RHC 33.269/PB,  Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013)

A adoção de um dos ritos é de livre escolha do credor, porque o espírito da

lei é proteger o alimentando que, na maioria das vezes, privado dos pagamentos mensais,

não detém mínimo conhecimento de possibilidade de acesso à justiça, deixando acumular

o crédito não por desnecessidade, mas por desinformação ou temor de represálias do

devedor.

Todavia, não existe a possibilidade de cumulação desses dois ritos, uma vez

também inacumuláveis as formas de execução. 

Essa é o entendimento da remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS.
RITOS DOS ARTIGOS 732 E 733 DO CPC. ACUMULAÇÃO DE
PARCELAS. 1. O rito do art. 733 do CPC é cabível apenas nas
situações  de  inadimplência  das  prestações  alimentícias
atuais,  referentes  aos  últimos  03  meses  anteriores  ao
ajuizamento da execução. 2. Com a acumulação de parcelas
que se desdobra por anos, perde-se o caráter de prestação
inadimplida atual, de forma que a opção inequívoca será pelo
rito  do  art.  732  do CPC.  3.  Recurso  não  provido.  (TJMG;  AI
1.0596.06.036014-3/001;  Rel.  Des.  Rogério  Coutinho;  Julg.
09/10/2014; DJEMG 20/10/2014)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO
DE RITOS. É inadmissível, simultaneamente, em um mesmo
processo de execução de alimentos, os ritos expropriatório e
coercitivo. Conclusão nº 22 do CETJRGS. Concederam a ordem.
(TJRS;  HC  476692-14.2013.8.21.7000;  Estrela;  Oitava  Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Rui  Portanova;  Julg.  27/02/2014;  DJERS
07/03/2014)

Desembargador José Ricardo Porto
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE
ALIMENTOS. ARTIGO 733 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRISÃO  CIVIL.  Adequação  ao  rito  previsto  pelo  artigo  732.
Possibilidade. Pedido de cumulação de ritos. Impossibilidade.
Recurso  conhecido  e  não  provido.  (TJSC;  AI  2013.024701-7;
Balneário Camboriú; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Desig.
Des.  Victor  José  Sebem  Ferreira;  Julg.  13/12/2013;  DJSC
12/02/2014; Pág. 194) 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS.  CUMULAÇÃO  DE  RITOS.  IMPOSSIBILIDADE.
RITOS  DISTINTOS.  ART.  732,  DO  CPC.  EXECUÇÃO  DE
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. COERÇÃO
PATRIMONIAL. ART. 733. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR
CORRESPONDENTE AOS 3 (TRÊS) MESES ANTERIORES AO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO
CURSO DO PROCESSO. COERÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA
DO §1º, DO ARTIGO 733 E DA SÚMULA Nº 309, DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO  CONHECIDO  E
IMPROVIDO.  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA  MANTIDA.  1. A
questão objeto deste recurso cingese à possibilidade ou não
de serem cumuladas as execuções previstas nos artigos 732
e  733,  do  Código  de  Processo  Civil,  ambos  referentes  às
execuções  de  parcelas  alimentícias.  2.  O  rito  previsto  no
artigo  732  do  referido  Código  delimita  o  procedimento
adotado  para  a  execução  de  prestações  alimentares
pretéritas,  entendidas  como  aquelas  anteriores  às  3  (três)
últimas  ao  ajuizamento  da  ação  de  execução,  sendo  o
executado citado para,  no prazo de 3 (três) dias,  efetuar o
pagamento de sua dívida, sob pena de penhora, nos termos
do  artigo  652,  do  CPC.  Imperioso  destacar,  ainda,  a
inexistência de prisão civil  por inadimplemento do devedor
em tal rito. 3. O procedimento do artigo 733 contempla o rito
de  execução  que  tem  por  objeto  a  cobrança  da  verba
alimentar  correspondente  aos  3  (três)  meses  anteriores  à
data da propositura da execução. Neste, o devedor é citado
para,  igualmente  no  prazo  de  3  (três)  dias,  efetuar  o
pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade
de  fazêlo,  sob  pena  de  prisão  civil  por  inadimplemento.
Precedente concomitante do STJ, na Súmula nº 309, a qual
aduz que "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.  ".  4.  As  pretensões  de  executar
alimentos atuais e não atuais são incompatíveis, na medida
em que também incompatíveis são os respectivos ritos de
execução (arts. 732 e 475J com o art. 733 do CPC). 5. Recurso
conhecido e improvido. Decisão interlocutória mantida. (TJCE; AI
007771040.2012.8.06.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria
Vilauba Fausto Lopes; DJCE 02/05/2013; Pág. 35) 

Desembargador José Ricardo Porto
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS.
COBRANÇA  DE  DIFERENÇAS  DE  VERBA  ALIMENTAR
PRETERITA.  PROCEDIMENTO  DO  ART.  732  DO  CPC.
CUMULAÇÃO  DE  PEDIDOS  RITOS  PROCESSUAIS
INCOMPATÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hoje está pacificado o
entendimento  segundo  o  qual,  em  se  tratando  de  verba
alimentícia,  somente  poderão  ser  executadas  pelo  rito
processual  do  art.  733  do  CPC  as  três  ultimas  parcelas
vencidas e não pagas antes do ajuizamento da ação e as que
vencerem no curso desta, devendo as demais seguir o rito
do  art.  732,  devido  ao  seu  ressarcitório.  2.  Na  ação  de
execução  de  alimentos  não  é  possível  a  cumulação  de
pedidos pelos ritos do art. 732 e 733 do CPC, uma vez que
reclamam formas procedimentais diferentes, o que é vedado
pelo  art.  291,  I,  III  do  mesmo  códex.  Agravo  conhecido  e
desprovido.  (TJGO; AI 0082767-21.2013.8.09.0000; Goianésia;
Terceira  Câmara Cível;  Rel.  Des.  Walter  Carlos  Lemes;  DJGO
06/08/2013; Pág. 122) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  ARTIGOS 732  E
733  DO  CPC.  CUMULAÇÃO  DE  RITOS.  IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO  DO  ART.  573  DO  CPC  DECISÃO  MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. Não há como admitir o processamento
nos  autos  de  um  mesmo  processo  de  execução  de  parcelas
alimentares em atraso, umas por meio da forma prevista no art.
732 do CPC, excussão patrimonial, e outras com base no art. 733
do  CPC,  excussão  pessoal,  haja  vista  o  evidente  tumulto
processual e a vedação contida no art. 573 do CPC. (TJMT; AI
32974/2013;  Rondonópolis;  Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª
Maria  Helena  Gargaglione  Póvoas;  Julg.  26/06/2013;  DJMT
08/07/2013; Pág. 14) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE
ALIMENTOS. Decisão agravada que indeferiu a cumulação nos
mesmos autos dos ritos processuais previstos nos arts. 732 e 733
do  código  de  processo  civil.  Confirmação.  Impossibilidade  de
cisão. Prisão que, se concretizada, passa a ser danosa à própria
alimentanda. Recurso desprovido. Os ritos previstos nos artigos
732 e 733, ambos do código de processo civil, apresentam-se
distintos, pois o primeiro meio executório trata, tão somente,
das  3  (três)  últimas  prestações  acrescidas  daquelas  que
forem vencendo durante a execução, devendo as demais, que
não se  enquadrem na  hipótese  do aludido dispositivo,  ser
executadas na forma do artigo 732 do mesmo diploma legal.
Ademais, não é possível a cumulação dos dois pedidos em
uma  única  execução  por  que  são  dotadas  de  formas
procedimentais  distintas,  o  que  impede  a  cumulação  de
pretensões. E, muito embora a escolha do procedimento caiba à
parte  credora,  deve-se  primar  pela  forma  menos  gravosa  ao
alimentante,  até  mesmo  por  que  eventual  prisão  do  devedor
passará  a  ser  danosa  à  própria  alimentanda.  (TJSC;  AI

Desembargador José Ricardo Porto
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2012.045424-8; Criciúma; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des.
Joel  Dias  Figueira  Júnior;  Julg.  16/04/2013;  DJSC 22/04/2013;
Pág. 267) 

Essa Corte não destoa desse posicionamento:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  DÉBITO  DE  PENSÃO
ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DO ARTIGO
733  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITOS  ATUAIS.
INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 732 DO CPC. COBRANÇA
DE  DÉBITOS  ANTERIORES.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PRISÃO
CIVIL DO DEVEDOR. PAGAMENTO DE DÍVIDA DE ALIMENTOS.
REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.  MODIFICAÇÃO DO
DECISUM.  PROVIMENTO  DO  AGRAVO. De  acordo  com
regramento  processual  vigente,  a  execução  de  alimentos
pode  ser  processada  de  duas  formas.  Na  primeira,  os
créditos  vencidos  e  não  pagos  podem  ser  exigidos  em
execução por quantia certa,  na forma preconizada pelo art.
732 do código de processo civil, nas quais serão cobradas as
parcelas vencidas em período anterior  aos três meses que
precederam o ajuizamento da execução. Pela segunda, elege-
se o rito do art. 733 do CPC, em que são executadas as três
parcelas em atraso anteriores ao ingresso da ação executiva,
incluídas  as  prestações  vincendas  com  possibilidade  de
prisão civil.  Por  se tratarem de situações diversas,  não se
permite  a  junção  dos  mencionados  ritos,  haja  vista  que
compete ao poder judiciário a missão de cumprir fielmente a
Lei e não de atuar como legislador em hipóteses casuísticas.
(TJPB; AI 200.2009.017477-8/002; Segunda Câmara Cível; Relª
Juíza Conv. Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 12/07/2011;
Pág. 10) 

Ante todo o exposto, correta a sentença de primeiro grau que concebeu pela

impossibilidade de perseguição dos débitos anteriores aos três últimos meses na presente

execução, uma vez que essas prestações devem ser questionadas em uma ação própria,

baseada no art. 732 da Lei Adjetiva Civil e não nos moldes do art. 733, do CPC, como

ocorreu in casu. 

Com  essas  considerações,  desprovejo  o  presente  apelo,  mantendo  a

sentença em todos os seus termos. 

É como voto. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/02
J/7R
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