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HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  CIVIL.  ACORDO
ENTRE ALIMENTANTE E ALIMENTANDA NÃO
CUMPRIDO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO
ALIMENTÍCIA.  CITAÇÃO. REVELIA.  DECRETO
PRISIONAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
IMPOSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  ORDEM
DENEGADA.

o  descumprimento  da  avença,  por  si  só,  é
circunstância que autoriza o decreto prisional, só
reversível  com  o  pagamento  integral  da  dívida
pelo  alimentante,  não  sendo  admissíveis  os
argumentos  declinados  na  exordial  ainda  mais
diante  da  máxima  antiga  “fato  alegado  e  não
provado é o mesmo que inexistente”, nem mesmo
sendo  bastante  a,  suposta,  discordância  da
alimentanda.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,   em  DENEGAR A ORDEM,  NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO
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Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  manejado

pelos  Béis. Martinho Carneiro Bastos  e Waldir Lira dos Santos Lima em

favor de Márcio Antônio Maia de Barros, apontando como autoridade coatora

o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da comarca da Capital.

Em sua  exordial  de  fls.  02/09,  os  impetrantes  aludiram que  o

paciente  na  condição  de  alimentante  de  sua  filha  Thaisa  Carvalho  Maia,

atualmente maior de idade e universitária, figura no pólo passivo da ação de

alimentos n. 200.2012.917360, tendo celebrado um acordo amigável  para a

liquidação  das  prestações  vencidas,  o  qual  veio  a  ser  homologado

judicialmente,  contudo,  estando  desempregado,  o  paciente  ainda  não  teve

como honrar  com o débito,  tendo, inclusive,  que recorrer a  um empréstimo

financeiro,  a  juros,  com a  genitora  de  sua  filha,  fato  que  gerou  a  ação  n.

30113509720138152001, em tramitação no 1º Juizado Cível da Capital.

Somaram ao exposto, que a genitora do paciente, acometida de

um tumor cancerígeno no cérebro, estaria em estado de invalidez permanente,

dependendo dele para as necessidades pessoais mínimas, além do mais dois

irmãos  dele  também  seriam  incapacitados  em  razão  da  esquizofrenia

acometida.

Nesse cenário, foi entregue na casa do paciente intimação judicial

para efetuar  o  pagamento da importância de R$27.780,75 (vinte e sete mil

setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) valor esse superior as

suas posses e condições atuais, ainda devendo considerar que o mandado não

lhe foi entregue em mãos, mas à sua mãe, pessoa absolutamente incapaz, que

não lhe comunicou sobre tanto, sendo, em seguida, decretada a sua revelia e

determinada sua prisão civil, restando, assim, evidenciado o constrangimento

ilegal por ele sofrido.

Requereram,  nesta  feita,  a  concessão  liminar  da  ordem,  no
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sentido de fazer cessar os efeitos do decreto prisional  com a expedição de

alvará  ou  competente  salvo  conduto.  No  mérito,  suplicou  pela  concessão

definitiva da ordem.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 10/59.

Solicitadas informações, a autoridade, dita coatora, aludiu que na

Ação de Execução n. 200.2012.091736-0 consta ser o paciente devedor de

alimentos em favor da menor ímpubere Thaysa Carvalho Maria, representada

por sua genitora Tatiana Rúbia Soares de Carvalho, e que ao não atender as

determinações legais de sua citação foi decretada sua revelia, sendo deferido o

pedido ministerial de sua prisão civil, por 60 (sessenta dias), em janeiro do ano

corrente.

Consta, ainda, na ação originária, certidão, exarada pelo Oficial

de Justiça, informando que deixou de proceder com a prisão do paciente  por

não ter sido localizado, vindo, posteriormente, o executado a ingressar com

petição informando sua atual situação financeira, sobre a qual se manifestou a

Exequente.

Pedido de liminar indeferido às fls. 74/75v.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  às  fls.  82/84,

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Para  melhor  apreciar  o  mérito  da  demanda,  passo  à  análise

detalhada dos fatos expostos:

Desembargador João Benedito da Silva
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O  paciente  responde  a  ação  de  execução  de  alimentos  n.

200.2012.091736-0 (n.0091736-05.2012.815.2011), em trâmite na  1ª Vara de

Família da comarca de João Pessoa/PB, na posição de alimentante de sua

filha Thaisa Carvalho Maia (maior de idade), representada por sua genitora

Tatiana Rúbia Soares de Carvalho.

Nesse  instante,  vale  sublinhar  que,  pelo  que  se  observa  da

certidão  de  nascimento  de  fl.  17,  sua  filha  possui  19  anos  de  idade

(10.05.1995), entretanto o simples fato dela ter completado a maioridade, por si

só,  não  se  mostra  capaz  de  autorizar  a  redução  ou  exoneração  do  dever

alimentar, ainda mais quando evidente a necessidade dos alimentos haja vista

que a mesma cursa ensino superior,  ainda que, pelo que informa, em uma

Universidade Federal.

Ora,  a  maioridade  civil,  em  que  pese  cessar  a  presunção  de

necessidade  não  extingue,  automaticamente,  o  direito  à  percepção  de

alimentos.  Logo,  não  pode  se  desobrigar  quando  demonstrada  a

indispensabilidade do auxílio paterno. A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
FILHOS  QUE  ATINGIRAM  A  MAIORIDADE.
NECESSIDADE  NÃO  COMPROVADA.  SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA.  Embora  a
maioridade  cesse  o  poder  familiar,  a  relação  de
parentesco  não  se  extingue  com  o  alcance  da
mesma.  Os Tribunais  Superiores  têm admitido  a
continuidade  da  prestação  alimentícia  quando
restar  comprovada nos autos a necessidade dos
filhos  maiores  de  18  anos  de  idade.  O  dever
alimentar que deve ser prestado pelo genitor aos
seus filhos deve ser estendido aos filhos maiores,
até 24 anos,  que estejam matriculados em curso
superior, o que decorre da relação de parentesco
que continua a existir mesmo após o alcance da
maioridade. Contudo,  sendo  ônus  dos
alimentados/apelantes  comprovarem  suas
necessidades,  e  não  o  fazendo,  a  exoneração  do
pensionamento é medida que se impõe, pois contam
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atualmente  com  24  e  22  anos  de  idade,
respectivamente, conforme se verifica nas certidões de
fls.  11/12  (indexadores  00011/00012),  e  ainda  estão
cursando  o  ensino  fundamental  e  sequer
comprovaram possuir incapacidade física e/ou mental
para o trabalho. Manutenção da sentença. RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com base no artigo
557,  caput  do  CPC.  (TJRJ -  APL:
00015381520098190028  RJ  0001538-
15.2009.8.19.0028, Relator:  DES. LUCIO DURANTE,
Data  de  Julgamento:  19/03/2014,  DÉCIMA  NONA
CAMARA  CIVEL,  Data  de  Publicação:  21/03/2014
00:00)

Ademais, destaca-se que a petição inicial anexada às fls. 02/04

tem como data de distribuição a de  20 de junho de 2012, época em que a

alimentanda ainda era relativamente incapaz (artigo 4º, I do CC), contando com

17 (dezessete anos) razão pela qual veio a ser representada por sua genitora

(artigo 8º do CPC), sendo qualquer perda de legitimidade de representação

matéria a ser discutida no processo originário, haja vista a análise fugir à seara

penal.

Prosseguindo no conjunto probatório, vê-se que a referida ação

de execução decorreu de um acordo amigável  celebrado entre as partes e

homologado judicialmente (fl. 15/16) no ano de 1998, o qual não foi adimplido

eis que, nas palavras dos impetrantes, restou mantida a dificuldade financeira

do paciente, haja vista estar desempregado.

Os termos do citado acordo foram os seguintes:

Que o promovido pensionará a sua filha menor Thaisa
Carvalho Maia, no valor de um salário mínimo mensal,
a ser pago todo o dia 1º dia útil  de cada mês e ser
depositado na conta da avó materna Maria Isa Soares
de Carvalho […].

Segundo  expuseram  os  impetrantes,  tal  quadro  foi  agravado

quando ele veio a requerer um empréstimo à genitora da alimentada, débito

esse que, também, não conseguiu honrar com o pagamento, motivo pelo qual a
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Sra.  Tatiana Rúbia manejou  ação de execução n.  30113509720138152001

perante o 1º Juizado Cível da Capital, cobrando-lhe o quantum de R$8.300,00

(oito mil e trezentos reais), conforme se verifica à fl. 32.

Diante de todo o ocorrido, foi  requerida a prisão do paciente e

deferida pela autoridade, dita, coatora por intermédio da decisão de fls. 19/20,

tendo, para tanto, o magistrado primevo feito uso dos seguintes fundamentos:

Analisando  os  elementos  acostados  aos  autos,
verificamos que foi  prolatada sentença,  título judicial
que constituiu a obrigação do promovido em prestar
alimentos de um salário mínimo, mensalmente, à sua
filha menor.
A  autoria  manejou  a  presente  execução  sobre  as
prestações  alimentícias  referentes  às  pensões  não
quitadas há quatros anos uma vez que,  conforme
peticiona,  o  executado  encontra-se  inadimplente  em
suas obrigações.
Na  hipótese  do  caso  vertente,  o  executado,
conquanto  citado,  não  apresentou  justificativa,
comprovando a impossibilidade do pagamento.
O  executado  é  devedor  recalcitrante  em  não
efetivar,  a  tempo  e  modo,  pagamento  da  dívida
alimentar devida. Somente através de ação própria é
que o promovido poderá se desonerar da obrigação
assumida.
Deste  norte,  a  prisão  civil  do  executado  é  medida
imperativa por ser o único meio coercitivo de compeli-
lo  ao  cumprimento  de  sua  obrigação  alimentar.  (fls.
28/29)

Justificaram  os  impetrantes  a  impossibilidade  financeira  do

paciente  adimplir  a  obrigação  alimentícia  face  estar  desempregado,  dele

depender, em sua necessidades pessoais mínimas, sua genitora, a Sra. Maria

do Socorro Maia, que se encontraria em estado de invalidez permanente, sem

capacidade de autodeterminação e locomoção por iniciativa própria, bem como

ter dois irmãos portadores de esquizofrenia, igualmente incapacitados.

Somou-se  ao  quadro  supramencionado  o  fato  de  estar
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matriculado  no  curso  de  Ciências  Jurídicas  e  Sociais  no  IESP,  tendo  se

habilitado no FIES,  possuindo,  em abril  de 2012,  uma dívida,  junto à essa

instituição de ensino superior, de R$11.485,20.

Questionaram, ademais, o fato de o mandato de citação para o

pagamento  da  dívida  de  R$27.780,75,  sob  pena  de  prisão  civil,  ter  sido

recebido pela genitora do alimentante que, conforme expuseram, “estava como

está absolutamente impossibilitada de aferir a importância e natureza jurídica

daquele  documento”,  não  tendo  o  paciente  sido  informado  da  referida

determinação judicial, motivo pelo qual não compareceu à Juízo para prestar

esclarecimento e foi decretada sua revelia (fl. 26).

Peço vênia, para adentrar-nos na seara processual cível eis que,

pelo que se observa do mandado de fl. 24/24v, a citação inicial da ação de

alimentos para pagamento da dívida e contestação, foi realizada por hora certa.

Ora,  os  artigos  227  e  228  do  CPC  declinam  que  havendo  suspeita  de

ocultação,  quando  não  encontrado  o  citado  apesar  das  três  tentativas  do

oficial de justiça de citá-lo pessoalmente em sua residência, deverá o meirinho

intimar qualquer pessoa da família indicando que, no dia seguinte, efetuará a

citação na hora que designar. Portanto, comparecendo na hora marcada e não

estando presente o réu dará por realizada a citação.

Da certidão retromencionada consta:

Certifico  que  me  dirigi  ao  endereço  indicado  no
presente mandado,  dia 02, às oito horas,  dia 04, às
quinze  horas,  dia  05,  às  sete  horas.  Nas  duas
primeiras vezes falei com a mãe do promovido e dia
05, com o irmão Marcelo, o qual informou que o irmão
estava chegando naquele dia de viagem. Então, falei
que voltaria na segunda-feira,  dia 08, às sete horas,
porém o promovido não se encontrava. Sendo assim,
CITEI Márcio Antônio Maia de Barros, na pessoa da
mãe,  Maria  do  Socorro  Maria,  a  qual  exarou  seu
ciente, aceitou a contrafé e peça anexa. (fl. 24v) (grifei)

Desembargador João Benedito da Silva
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O posterior mandado de prisão por débito alimentar (fl. 30) não foi

cumprido pelo Oficial de Justiça pela mesma justificativa indicada na citação

supra, qual seja, estar o paciente viajando, vide:

Certifico que, em cumprimento ao referido mandado,
dirigi-me  ao  mencionado  endereço  e,  sendo  ali,
DEIXEI de proceder com a PRISÃO da parte indicada,
em face deste Oficial de Justiça, não ter localizado o
mesmo. Certifico mais, que o procurado, encontra-se
viajando e não tendo data prevista de seu retorno a
esta  Capital,  conforme  informou  a  este
serventuário  o  Sr.  MARCELO  GLÁCIO  MAIA  DE
BARROS  (irmão  do  mesmo)  e  a  Srª  JOSEANE
MATOS  DA SILVA (empregada),  tendo  informado
ainda,  que  ali  é  a  residência  da  Sra.  MARIA DO
SOCORRO MAIA (mãe do executado). (fl. 30v)

Efetivamente se verifica dos documentos de fls. 33/41 e 52 ser a

genitora do paciente portadora de tumor cerebral, entretanto, não se infere nos

autos  qualquer  documento  a  indicar  ser  ela  ou  os  irmãos  efetiva  e

absolutamente  incapazes,  nem  mesmo  de  dependerem  financeira  e

materialmente do paciente. Recorda-se que a regra pelo sistema processual

brasileiro é de que quem alega, deve provar.

A par  de  todo o exposto,  atente-se  que o  descumprimento  da

avença  firmada  entre  alimentante  e  alimentada  provoca  o  vencimento

antecipado  de  toda  a  dívida  e  o  prosseguimento  da  execução,  bem como

enseja a prisão civil  do devedor haja vista que a dívida pactuada passou a

constituir débito em atraso e não mais dívida pretérita, conforme precedentes

do STJ:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
PENSÃO  ALIMENTÍCIA.  CELEBRAÇÃO  DE
ACORDO. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO CIVIL. ART.
733 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1.  O  descumprimento  de  acordo  firmado  entre  o
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alimentante e os alimentados, nos autos da ação de
alimentos,  pode ensejar  o decreto de prisão civil  do
devedor, porquanto a dívida pactuada constitui débito
em  atraso,  e  não  dívida  pretérita.  2.  Recurso  não
provido.  (STJ. RHC  34.986/SP,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013,
DJe 26/02/2013)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
PRISÃO CIVIL.  ALIMENTOS.  ART.  733,  §  1º,  CPC.
SÚMULA  Nº  309/STJ.  ACORDO  DESCUMPRIDO.
DÍVIDA ALIMENTAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A  decretação  da  prisão  do  alimentante,  nos
termos do art. 733, § 1º, do CPC, revela-se cabível
quando não adimplido o  acordo firmado entre  o
alimentante e o alimentado no curso da execução
de alimentos,  nos termos da Súmula nº 309/STJ,
sendo  certo  que  o  pagamento  parcial  do  débito
não elide a  prisão civil  do devedor.  2.  O habeas
corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano,
não é o instrumento processual adequado para aferir
as  circunstâncias  da  capacidade  econômica  do
alimentante, pois demandaria o reexame aprofundado
de provas.  3.  Recurso ordinário não provido.  (STJ -
RHC:  41530  MS  2013/0341690-2,  Relator:  Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  Data  de
Julgamento:  22/10/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,
Data de Publicação: DJe 25/10/2013)

Nesse  norte,  o  descumprimento  do  acordo  firmado  entre  as

partes,  nos autos  da ação de alimentos,  não impede o  prosseguimento  da

execução nos moldes do artigo 733 do CPC vez que a dívida não perde sua

atualidade, evitando-se, com isso, que o devedor celebre acordo com a única

finalidade de livrar-se da prisão, intento esse, nitidamente, evidenciado no caso

em atento.

Em outras palavras: o descumprimento da avença, por si só, é

circunstância que autoriza o decreto prisional, só reversível com o pagamento

integral da dívida  pelo  alimentante,  não  sendo  admissíveis  os  argumentos

declinados na exordial ainda mais diante da máxima antiga “fato alegado e não

provado é o mesmo que inexistente”, nem mesmo sendo bastante a, suposta,

discordância da alimentanda.
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Nessa  senda,  evidenciando  a  legalidade  do  decreto  prisional

emitido na decisão vergastada, deve ser esta mantida in totum, não podendo o

paciente continuar a excusar-se do cumprimento da lei.

Forte em tais razões, denego a ordem impetrada, mantendo-se a

ordem prisional.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Arnóbio Alves

Teodósio. Participou do julgamento, além do Relator,  o Exmo. Des. Luiz Silvio

Ramalho Júnior.  Ausente,  justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Joás de Brito

Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e   o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.José Roseno Neto,

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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