
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO 
Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 2003082-26.2014.815.0000
Origem : 3ª Vara da Comarca de Guarabira
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravantes : Shirlley Maria Silva Paulino, João Paulino Batista Neto e Lucas da Silva  

  Paulino, representados por sua genitora, Sheila Maria da Silva
Advogado : Humberto de Sousa Félix
Agravado : João Paulino Batista Filho

AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SEGUIMENTO
NEGADO.  INTELIGÊNCIA  DO  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INCONFORMISMO.  PONTOS ENFRENTADOS NA
DECISÃO  RECORRIDA.  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
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termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
as razões do agravo interno limitam-se a revolver a
matéria já apreciada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO, fls.  208/220,
interposto por Shirlley Maria Silva Paulino, João Paulino Batista Neto e Lucas da
Silva Paulino, representados por sua genitora Sheila Maria da Silva, contra decisão
monocrática,  fls.  195/203,  que  negou  seguimento  ao  Agravo  de  Instrumento,
interposto pelos ora recorrentes, com base no art. 557, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, requerem a  apreciação do presente
recurso pelo Órgão Colegiado, e, para tanto, repisam os argumentos citados na inicial
do Agravo de Instrumento, defendendo, a ausência de incompatibilidade entre  os
dispositivos constantes do art. 732 e art. 733, ambos do Código de Processo Civil,
razão pela qual, postulam,  cumulativamente, em razão de se encontrar o agravado,
em local incerto e não sabido, bem assim, por não cumprir, há 04 (quatro) anos e 11
(onze) meses, com suas obrigações alimentícias, a penhora do dinheiro auferido em
virtude da locação do prédio de propriedade do recorrido e a expedição do mandado
de prisão em desfavor do devedor.  Prosseguem, a fim de ser  acatados os pleitos
recursais,  registrando  a  necessária  observância  aos  princípios  da  economia  e
efetividade processuais, como também da duração razoável do processo. Por outro
lado, evidenciam não ser, a presente situação, hipótese de aplicação do art. 557, do
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Código de Processo Civil, haja vista a inexistência de julgados no âmbito desta Corte
de Justiça, sobre a impossibilidade de cumulação dos ritos de execução previstos pelo
art. 732 e art. 733, ambos do Código de Processo Civil.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Convém ressaltar, que o agravo interno cuida-se de
uma modalidade de insurgência cabível contra a decisão monocrática interlocutória,
terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

Assevera-se,  inicialmente,  que  os  recorrentes
possuem, tão somente, a finalidade de rediscutir os pontos já analisados na referida
decisão monocrática, devendo-se, para tanto, ser rechaçada a tese ventilada em sua
argumentação.

Nessa ordem de ideias, a decisão hostilizada restou
assim consignada, quanto aos pontos de insurgência recursal:

Na vertente  Execução de Sentença c/c Execução de
Alimentos proposta perante a 3ª Vara de Guarabira,
buscam Shirlley Maria Silva Paulino,  João Paulino
Batista  Neto e  Lucas  da  Silva  Paulino,
representados por sua genitora,  Sheila Maria Silva
Paulino, o pagamento das prestações vencidas e das
que se vencerem no curso do processo, sob pena de
prisão civil.
A Magistrado  a  quo,  à  fl.  63,  recebeu  a  pretensão
inicial,  tão  somente  com  relação  aos  três  últimos
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meses antecedentes à propositura da execução e no
tocante às prestações vincendas, aplicando ao caso, o
rito previsto no art. 733, do Código de Processo Civil.
A  parte  autora  manejou  petitório,  fls.  117/120,
requerendo cumulativamente a penhora do aluguel
do prédio e a expedição de mandado de prisão civil,
ao fundamento de que “não há exceção à regra da
cumulatividade  dos  procedimentos  executivos
quanto às verbas alimentares vincendas”. 
A Juíza de Direito monocrática ao apreciar o pedido,
fl. 144, o indeferiu, em razão de não se coadunar com
o procedimento estabelecido na presente demanda.
Irresignados  com  o  teor  do  pronunciamento,   os
autores  manejaram  o  vertente  inconformismo,
pugnando  pela  modificação  da  decisão  acima
descrita.
Na hipótese vertente, trata-se de cobrança  realizada
sob o rito do art. 733, do Código de processo Civil,
cuja  execução  é  por  coerção  pessoal,  através  de
expedição de mandado de prisão civil, caso em que,
não se admite qualquer outra forma de constrição,
inclusive,  a  postulada  na  presente  insurgência,
referente a penhora de aluguel de prédio.
Sobre  o  assunto,  a  jurisprudência  pátria  tem  se
manifestado, peremptoriamente, por não admitir, na
mesma demanda, a cumulação dos ritos de execução
previstos pelo art. 732 e art. 733, ambos do Código de
Processo Civil, para evitar a configuração de tumulto
processual,  considerando  existir  incompatibilidade
entre  os  procedimentos  trazidos  pelos  aludidos
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dispositivos legais.
Nesse sentido, vejamos os seguintes escólios:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE
ALIMENTOS SOB O RITO COERCITIVO. ART. 733,
DO  CPC.  PEDIDO  DE  PENHORA  ON  LINE
SIMULTANEAMENTE  AO  DE  PRISÃO  CIVIL.
DESCABIMENTO.  RECURSO  DESPROVIDO.
Proposta  a  execução  de  alimentos  pelo rito
coercitivo,  previsto  pelo  artigo 733,  do  código  de
processo  civil,  se  revela  descabida  a  medida  de
penhora  on  line,  porquanto  inerente  ao  rito
expropriatório previsto pelo artigo 732,  do código
de processo civil.  (TJMT;  AI  9633/2014;  Água Boa;
Quinta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Cleuci  Terezinha
Chagas; Julg. 16/04/2014; DJMT 28/04/2014; Pág. 44) -
negritei.
E,
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE
ALIMENTOS.  RITO  PREVISTO  NO  ARTIGO  733
DO  CPC.  PENHORA QUE  NÃO  SE  COADUNA
COM  O  RITO.  LIBERAÇÃO  DE  VALORES
BLOQUEADOS.  A execução em que foi proferida a
decisão  agravada  tramita  sob  rito  da  constrição
pessoal prevista no   art. 733 do CPC  , em que não há  
previsão de penhora. No caso de não cumprimento
da ordem de pagar a quantia exigida, o devedor de
alimentos  é  submetido  à  prisão  civil,  salvo  se
comprovar que não tem condições de honrar com os
alimentos. A penhora BacenJud não se coaduna com
o rito,  de modo que a quantia bloqueada deve ser
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liberada.  Recurso  conhecido  e  provido.  Unânime.
(TJDF; Rec 2014.00.2.003082-9; Ac. 778.561; Segunda
Turma  Cível;  Relª  Desª  Fátima  Rafael;  DJDFTE
15/04/2014; Pág. 91) - sublinhei.
Ainda, 
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 cinge-se 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

Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 2003082-26.2014.815.0000                                                                       6

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20733&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_CPCart733


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 fazê-lo,  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 475-J 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) - destaquei e grifei.
Também,
PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS.
DÍVIDA RECENTE.  COERÇÃO PESSOAL.  VERBA
ALIMENTAR  PRETÉRITA.  EXPROPRIAÇÃO.
PROCESSOS  DISTINTOS.  POSSIBILIDADE.I.  O
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direito aos alimentos pode ser concretizado mediante
desconto em folha, desconto em renda, constituição
de capital,  prisão  civil  e  expropriação(art.  475 -  Q,
647, 732, 733 e 734, do CPC, e art. 16 e 17 da Lei nº
5.478/68).  II.  Havendo  dois  ou  mais  meios
igualmente  idôneos  para  viabilizar  o  direito  aos
alimentos,  a  escolha  da  técnica  processual,  em
princípio,  obedece  ao  interesse  do  exequente.
Todavia, não se pode cumular os ritos previstos nos
art. 732 e733 do CPC, nos mesmos autos de execução
de  alimentos,  ante  a  incompatibilidade  de
procedimentos  e  a  probabilidade  de  ocorrência  de
tumulto processual.(...)(TJDF; Rec 2013.00.2.017811-5;
Ac. 709.304; Sexta Turma Cível; Rel. Des. José Divino
de Oliveira; DJDFTE 11/09/2013; Pág. 138)
Não destoa o entendimento desta Corte de Justiça:
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
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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)  - sublinhei.
Diante destas considerações, sem maiores delongas,
releva-se  indiscutível  o  acerto  da  decisão
impugnada.

Ademais,  em  que  pese  a  alegação  de  não ser  a
presente situação, hipótese de aplicação do art. 557, do Código de Processo Civil,
ante  a  inexistência  de  jurisprudência  ou súmula  desta  Corte  sobre  o  assunto,  os
recorrentes  não  demonstraram,  em  suas  razões,  posição  em  sentido  contrário  ao
julgado utilizado por esta Relatoria na decisão hostilizada.

Registre-se,  outrossim,  que,  a  análise  do  presente
agravo interno pelo órgão colegiado supre eventual violação ao art. 557, do Código
de Processo Civil, tendo em vista a reapreciação da matéria discutida no recurso pela
Câmara. Isso porque, “a interposição de agravo regimental para o colegiado permite
a apreciação de todas as questões suscitadas no reclamo, suprindo eventual violação
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do artigo 557, § 1º-A, do CPC.” (STJ; AgRg-AREsp 462.826; Proc. 2014/0008331-7; DF;
Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 18/06/2014).

Sobre o assunto:

PROCESSUAL  CIVIL.  Decisão  monocrática.
Apreciação  pelo  órgão  colegiado.  Violação  do  art.
557  do  CPC.  Inexistência.  Agravo  conhecido  para
negar seguimento ao recurso especial.  (STJ;  AREsp
531.617;  Proc.  2014/0146825-0;  SP;  Segunda  Turma;
Rel. Min. Humberto Martins; DJE 01/07/2014).

Sendo assim, estando a decisão atacada proferida em
consonância com a jurisprudência, é de se concluir pela manutenção do julgado em
sua integralidade, não havendo outro caminho senão o desprovimento do presente
agravo.

Com  base  nas  razões  acima  aduzidas,  mantenho
todos os termos decisórios constantes, máxime em decorrência do princípio do livre
convencimento motivado utilizado em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal e da doutrina especializada. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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