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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO 
DE  ALIMENTOS.  DETERMINAÇÃO  DE  SE  PAGAR  A 
PRESTAÇÃO  EXECUTADA,  MAIS  AQUELAS  VENCIDAS 
AO  LONGO  DO  PROCESSO,  SOB  PENA  DE  PRISÃO. 
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CIVIL.  DECURSO DE 
LONGO  LAPSO  TEMPORAL.  PERDA  DO  CARÁTER 
ALIMENTAR.  IMPOSSIBILIDADE  FINANCEIRA 
DEMONSTRADA  NOS  AUTOS.  DECISÃO  CASSADA. 
PROVIMENTO DO RECURSO.

- “A execução de pensão alimentícia, com base no art. 733 do 
Código  de  Processo  Civil,  só  pode  ter  por  objetivo  o 
recebimento  das  parcelas  vencidas  e  não  pagas  nos  três 
últimos meses anteriores à citação do executado (Súmula 309 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça),  não  se  justificando, 
entretanto, a decretação da prisão do devedor quando a dívida 
alimentar  se  prolongar  no  tempo,  já  que  o  transcurso  de 
grande  lapso  temporal  acarreta  a  perda  do  caráter  de 
indispensabilidade da verba em face do exequente, afastando-
se em decorrência o decreto de prisão civil do executado. - A 
prisão civil do devedor de alimentos é considerada meio de 
coação excepcional para obrigá-lo a adimplir a sua obrigação, 
o  que  se  justifica  apenas  diante  do  fato  de  se  destinar  tal 
verba à sobrevivência do alimentando”.



VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto 
do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 225.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  Henrique 
Caldas Chame contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da 
Comarca de Sousa, que, a propósito de ação de execução de alimentos promovida 
por  Victor  Hugo  Abrantes  Leite  C.  Chame em desfavor  do recorrente,  rejeitou a 
justificativa apresentada, haja vista intempestividade, e decretou a prisão civil pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias.

Alega o agravante, em suas razões, não ter havido desídia de sua 
parte em cumprir com a obrigação alimentícia assumida no instrumento de transação 
homologado em Juízo no ano de 1996, mas, sim, a total impossibilidade de fazê-lo, 
eis que aufere aproximadamente 02 (dois) salários mínimos por mês como professor 
de química do Estado da Paraíba e, por estar cursando Doutorado, com dedicação 
exclusiva,  o qual deve ser concluído até o fim do corrente ano, vê-se privado de 
realizar qualquer outra atividade laborativa, não bastasse o fato de sua mãe estar 
idosa e doente, sob seus cuidados.

Sustenta  que,  se  não  frequentar  as  aulas  e  cumprir  a  carga 
horária exigida no curso de Doutorado, será reprovado e desligado do programa.

Assevera ter apresentado a devida justificativa, “entretanto, pelas 
dificuldades financeiras que enfrenta, como também pelas dificuldades geográficas, 
haja vista que mora em João Pessoa e a execução tramita em Sousa, foram anexadas 
aos autos fora do prazo determinado pelo juízo”.

Argumenta ser a prisão civil  medida excepcional,  e,  tendo em 
vista  sua  natureza  coercitiva,  e  não  punitiva,  é  inócua  no  caso,  ante  a  completa 
impossibilidade de adimplir o débito.

Aduz ser o filho maior de idade, estagiário do Ministério Público, 
vivendo às expensas de sua família materna, com condição financeira abastada, e que 
“nunca guardou vínculo algum com seu genitor”.

Afirma que, “conforme demonstrado, o alimentando não deixou 
de sobreviver durante todo esse tempo, desde a propositura da ação, fevereiro de 
2012,  até  a  presente  data.  Continuou  a  vida  normalmente  hoje  sendo  inclusive 



estagiário  do  Ministério  Público  da  Comarca  de  Sousa,  o  que  demonstra  a 
possibilidade de viver sem a prestação alimentícia por parte de seu genitor”.

Narra,  ainda, ter promovido ação de exoneração de alimentos, 
que tramita na Comarca de Sousa.

Pugna  o  agravante,  liminarmente,  pela  suspensão  da  decisão 
atacada,  com  expedição  de  salvo  conduto  em  seu  favor,  haja  vista  restar 
demonstrado, segunda narra, o periculum in mora e o fumus boni juris.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, revogando-se a prisão 
decretada, e se determinando o prosseguimento da execução nos moldes do art. 732 
do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte, a fim de se 
suspender  a  decisão  agravada  até  o  julgamento  do  presente  recurso,  devendo  o 
recorrente, por outro lado, proceder ao pagamento de todo o débito exequendo, sob 
pena de ser mantido o decreto de prisão. (fls. 130/133).

Sobreveio manifestação do agravado (fl. 167), pela qual informa 
o descumprimento da determinação contida na decisão liminar, pleiteando, assim, 
sua revogação, com a consequente determinação de prisão do recorrente.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. 

VOTO.

Compulsando-se os autos, verifica-se ter o ora recorrido, em 23 
de fevereiro de 2012, promovido ação de execução de alimentos ante a ausência do 
pagamento de pensão alimentícia referente ao mês de janeiro de 2012, tendo o Juízo a  
quo, aos 04 de maio de 2012, determinado a citação do executado, ora agravante, para 
o pagamento da parcela vencida mais aquelas que se vencerem no curso do processo, 
provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) 
dias, sob pena de prisão (fl. 47).

Citado, o agravante apresentou justificativa, na qual alegou a 
impossibilidade  de  arcar  com  o  pagamento  da  pensão  alimentícia  mensal, 
atualmente no valor de R$ 1.157,00 (mil, cento e cinquenta e sete reais), em razão de 
auferir  mensalmente  como  professor  do  Estado  vencimentos  líquidos 
correspondentes a R$ 1.249,57 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e 



sete centavos), sem possibilidade de realizar qualquer outro trabalho em razão de 
estar  a  cursar  Doutorado  na  UFPB,  com regime de  dedicação  exclusiva.  Alegou, 
ainda, que sua mãe, idosa e doente, recebe rendimentos parcos (R$ 325,50 líquidos – 
fl. 74), vivendo exclusivamente sob seus cuidados. Trouxe, outrossim, como prova de 
seus gastos mensais,  conta de luz,  água,  telefone,  aluguel,  os  quais,  consoante se 
observa às fls. 77/86,  não representam qualquer valor exorbitante, a indicar que o 
padrão de vida do agravante é modesto.

Ocorre que, em razão de a justificativa ter sido apresentada a 
destempo, foi rejeitada, decretando o Juízo sua prisão civil por 60 (sessenta) dias, 
dando ensejo à interposição do presente recurso, o qual, adianto, merece ser provido.

Com  efeito,  analisando-se  os  autos  de  uma  maneira  mais 
apurada,  verifica-se  que a  citação  do  ora  agravante  ocorreu mais  de  ano  após  a 
propositura da ação de execução de alimentos, uma vez que, consoante se verifica à 
fl. 49, a carta precatória foi juntada aos autos apenas em 19 de abril de 2013.

A  propósito,  em  todo  esse  período,  não  houve  qualquer 
diligência da parte exequente a fim de que se impedisse tamanha mora processual.

É  certo  que,  nos  termos  da  Súmula  309  do  STJ,  “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 vencerem no curso do 
processo”.

Ocorre  que,  embora,  no  caso  presente,  o  débito  esteja 
compreendido no período a que alude a Súmula, diante do longo decurso de prazo 
decorrido entre a propositura da execução de alimentos e a citação do agravante, sem 
qualquer  manifestação  do  exequente,  ora  agravado,  não  mais  se  faz  presente  a 
necessária  urgência  ao  prosseguimento  da  ação  pelo  rito  do  art.  733  do  CPC, 
mormente quando a mora processual não pode ser imputada ao executado.

Não se deve desconsiderar, outrossim, que, tão logo tenha sido 
deferida  a  medida  liminar  pleiteada  neste  agravo  de  instrumento,  o  agravante 
realizou dois depósitos num total de 05 (cinco) salários mínimos (fls. 175/176).

Merece ser registrado, por oportuno e pertinente, que, em 02 de 
fevereiro de 2012, portanto antes mesmo do ajuizamento da presente execução de 
alimentos, o ora agravante promovera ação de exoneração de alimentos em desfavor 
do recorrido, a qual, também em virtude de excessiva mora processual a que não deu 
causa,  foi  redistribuída  para  o  Juízo  da  Comarca  do  domicílio  do  alimentando 
somente em 11 de janeiro de 2013, prejudicando sobremaneira o ora recorrente.

Aliás,  nos autos da exoneração, as  partes,  aos 29 de abril  do 



corrente  ano,  firmaram  acordo,  restando  acertado  que  o  recorrente  pagaria  ao 
agravado, até o segundo semestre de 2016, o equivalente a 01 (um) salário mínimo de 
pensão alimentícia, ficando desobrigado a partir de tal período. 

Destaque-se  que,  nos  termos  do  acordo  já  homologado  por 
sentença transitada em julgado (fls. 198/200), os pagamentos seriam feitos mediante 
desconto  em  folha  de  pagamento,  o  que  vem  ocorrendo  rigorosamente  a  partir 
daquela data (fls. 209/210).

Vê-se, portanto, que, de forma excepcional, não mais se justifica 
a prisão civil  do  recorrente em razão do não pagamento  das  parcelas  relativas a 
pensão alimentícia, embora abrangidas no período previsto na Súmula 309 do STJ, 
porquanto não mais se revestem de caráter emergencial apto a permitir repressão de 
forma  tão  drástica,  uma vez  que  as  parcelas  pretéritas  abrangidas  no  cálculo  da 
dívida não mais possuem o caráter alimentar propriamente dito, em virtude de não 
mais se destinarem à manutenção atual do exequente, ora agravado.

Com efeito, admitir-se o contrário representaria clara ofensa aos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que impõem ao juiz o dever de 
verificar, no caso concreto, a compatibilidade entre o objetivo buscado pela norma e 
os meios que ela dispõe para que seja atingido, de maneira a impingir menor ônus 
aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

A esse respeito, são presentes os seguintes julgados:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDIMENTO DO ART. 
733  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PRISÃO  CIVIL. 
DÍVIDA  CONSTITUÍDA  AO  LONGO  DE  PERÍODO 
SUPERIOR A UMA DÉCADA.  PERDA DO CARÁTER DE 
INDISPENSABILIDADE. AFASTAMENTO DA PRISÃO. - A 
execução  de  pensão  alimentícia,  com  base  no  art.  733  do 
Código  de  Processo  Civil,  só  pode  ter  por  objetivo  o 
recebimento  das  parcelas  vencidas  e  não  pagas  nos  três 
últimos meses anteriores à citação do executado (Súmula 309 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça),  não  se  justificando, 
entretanto, a decretação da prisão do devedor quando a dívida 
alimentar  se  prolongar  no  tempo,  já  que  o  transcurso  de 
grande  lapso  temporal  acarreta  a  perda  do  caráter  de 
indispensabilidade da verba em face do exeqüente, afastando-
se em decorrência o decreto de prisão civil do executado. - A 
prisão civil do devedor de alimentos é considerada meio de 
coação excepcional para obrigá-lo a adimplir a sua obrigação, 
o  que  se  justifica  apenas  diante  do  fato  de  se  destinar  tal 
verba  à  sobrevivência  do  alimentando.  (TJ-MG   -  AI 



10024123160699001MG,  Relator:  Duarte  de  Paula,  Data  de 
Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL)

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  CIVIL  POR  DÉBITO 
ALIMENTAR. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES PRETÉRITAS. 
PERDA  DO  CARÁTER  EMERGENCIAL  DA  VERBA 
RECLAMADA.  CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  NÃO 
CABIMENTO  DE  MEDIDA  DE  REPRESSÃO  TÃO 
EXTREMA.  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA 
PROPORCIONALIDADE.  ORDEM  CONCEDIDA.  "Via  de 
regra,  '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 vencerem no curso do 
processo'  (STJ -  Súmula 309).  Na espécie,  porém, embora o 
débito esteja compreendido dentro do lapso temporal a que 
alude  a  súmula,  a  constatação  de  que  o  devedor  vem 
adimplindo  a  obrigação  alimentar  há  mais  de  cinco  anos 
ininterruptos  impede se  considere  a  dívida  como sendo de 
caráter alimentar para efeito de se permitir a sua prisão civil, 
pena  de  afronta  ao  princípio  da  razoabilidade,  que  impõe 
assim  ao  juiz,  como  ao  legislador,  a  verificação  da 
compatibilidade  entre  o  objetivo  buscado  pela  norma e  os 
meios que ela prevê para os atingir,  em ordem a ensejar  o 
menor ônus aos direitos fundamentais consagrados nas leis 
da República. (...)" (Habeas Corpus n. , de São José, Rel.ª Desª. 
Maria do Rocio Luz Santa Ritta, DJ de 18-4-2007) (TJ-SC – HC 
550070  SC 2007.055007-0,  Relator:  Carlos  Prudêncio,  Data  de 
Julgamento: 28/07/2009, Primeira Câmara de Direito Civil)

DIREITO DE FAMÍLIA -  DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  EXECUÇÃO  DE 
ALIMENTOS  -  PRISÃO  -  ACORDO  - 
DESCARACTERIZAÇÃO  DA  URGÊNCIA  -  RECURSO 
DESPROVIDO.  -  Se,  na  execução  de  alimentos,  as  partes 
celebram acordo para parcelamento do débito,  há  perda  da 
natureza  urgente  do  débito,  o  que  inviabiliza  o  decreto 
prisional."  (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.09.542510-4/001, 
Relator  (a):  Des.(a)  Moreira  Diniz  ,  4ª  CÂMARA  CÍVEL, 
Publicação em 10/04/2013). 

"AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  EXECUÇÃO  DE 
ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - MEDIDA EXCEPCIONAL - 
PROPORCIONALIDADE  -  PERDA  DO  CARÁTER 
ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO - PARTICULARIDADES DO 



CASO  CONCRETO.  -  A  prisão  por  inadimplemento  de 
prestação  alimentícia  constitui  meio  de  coerção  de  extrema 
gravidade,  razão  pela  qual  somente  deve  ser  admitida  em 
caráter  excepcional,  porquanto  nem  sempre  se  prestará  à 
realização do seu escopo de coibir o alimentante à prestação 
devida.  -  Decorridos  mais  de  9  anos  do  ajuizamento  da 
execução,  com  a  superveniência  da  maioridade  das 
alimentandas,  os  valores  executados  perderam  o  caráter 
alimentar,  donde  a  decretação  da  prisão  civil  se  revela 
desproporcional.  -  Reconhecido  pelas  alimentandas  a 
insuficiência  do  patrimônio  do  devedor  para  honrar  o 
pagamento  da  verba  alimentar,  a  ordem  de  prisão  não  se 
mostra eficaz. - Recurso desprovido." (Agravo de Instrumento 
Cv 1.0024.01.055608-2/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 
6ª CÂMARA CÍVEL, Publicação em 03/12/2010). 

Assim, excepcionalmente,  não mais  se justifica a manutenção 
da execução pelo rito do art. 733 do CPC para execução do débito restante em atraso, 
haja vista existirem outros meios e ritos processuais ao agravado para cobrar a dívida 
existente, perseguindo bens do agravante para satisfazê-la, sem, contudo, necessitar a 
prisão  do  executado,  razão  pela  qual  impõe-se  a  conversão  da  execução  ao  rito 
previsto no art. 732 daquele diploma legal.

Destarte, tendo, no caso concreto, ocorrido a perda do caráter 
alimentar  das  prestações  alimentícias  em  atraso,  embora  inseridas  no  período 
previsto na Súmula 309 do STJ, impõe-se seja cassada a decisão que determinou a 
prisão civil do agravante pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Por fim, no que tange ao pedido feito pelo recorrido, no sentido 
de ser liberado alvará referente aos valores depositados pelo agravante em conta, 
registro que deverá ser feito perante o Juízo de primeira instância.

Ante o exposto,  dou provimento ao recurso, a fim de cassar a 
decisão que determinou a prisão civil do agravante pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 



Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. 
João Alves da Silva), o Exmo. Juiz Convocado Dr. Alexandre Targino Gomes Falcão 
(Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira)  e 
o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


