
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CÍVEL  N.º  0016820-19.2013.815.0011  —  5ª  Vara  de  Família  de 
Campina Grande
Relator      : Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante     :  Izar Almeida Barreto Paes
Advogado   : Gilson Guedes Rodrigues
Apelado      : Iramir Barreto Paes
Advogado   : André Motta de Almeida

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO DE ALIMENTOS — 
COMPENSAÇÃO — PAGAMENTO  IN  PECUNIA E  IN 
NATURA —  POSSIBILIDADE  EM  SITUAÇÕES 
EXCEPCIONAIS  —   COMPROVADO  O 
ADIMPLEMENTO  —  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA 
— DESPROVIMENTO.

— “A obrigação alimentar, em regra, é insuscetível de compensação, 
uma vez que é essencial a sobrevivência da alimentante, todavia, deve 
ser  compensados  em  caso excepcionais.  No  caso  concreto,  o 
alimentante realizou o pagamento da mensalidade escolar, transporte e 
plano de saúde da menor. Não admitir a compensação desses valores 
pagos implicaria enriquecimento sem causa para a credora.” (TJSE; 
AC 2011205658; Ac.  7566/2011; Segunda câmara Cível;  Rel.  Des. 
Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 14/06/2011; Pág. 5) 

— “Comprovado o pagamento das prestações alimentares executadas, 
correta  a  sentença  extintiva  da  execução.”  (TJRS;  AC  282024-
09.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des. 
Ricardo Moreira Lins Pastl; Julg. 11/09/2014; DJERS 17/09/2014) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira  Câmara Cível do Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à  unanimidade, em negar provimento à 
Apelação Cível. 

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Izar  Almeida 
Barreto  Paes,  nos  autos  da  Execução  de  Alimentos  proposta  em face  de   Iramir 
Barreto Paes, contra a sentença de fls. 48/50, julgando extinto o processo de execução, 
considerando o pagamento dos meses de maio e junho de 2013.

Em suas razões recursais  (fls.  55/63),  o apelante  assegura ter 
ajuizado a  presente  ação  cobrando os  alimentos  inadimplidos  dos  meses  de maio  e 
junho de 2013, além dos que se vencessem no decorrer da demanda.  Sustenta  ter  a 
sentença se manifestado apenas sobre os meses de maio e junho, no entanto, o apelado 
se tornou inadimplente em relação aos meses de julho a dezembro de 2013, bem como 
janeiro a março de 2014.

Contrarrazões às fls. 67/68.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de 
fls. 74/78, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 

É o Relatório. Decido.

O  apelante  ajuizou  a  presente  ação  afirmando  ser  credor  da 
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a pensão alimentícia dos meses de 
maio e junho de 2013.

Assegurou  ser  o  débito  oriundo  de  decisão  interlocutória 
proferida nos autos do processo nº 001.2012.012851-5, fixando a pensão alimentícia, a 
ser paga pelo ora apelado em prol do apelante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sua justificativa (fls. 24/26), apresentada no dia 06 de agosto 
de 2013, o apelado sustentou ter acordado com a genitora do apelante, a Srª. Suelene 
Almeida Barreto Paes, que ficaria  responsável pelo pagamento da escola e plano de 
saúde de seu filho até deliberação judicial.

Após ser prolatada a decisão que fixou os alimentos, afirmou ter 
pago, durante os meses de maio a novembro de 2012, o que fora determinado pelo juízo 
a quo, no entanto, a genitora do apelante deixou de pagar as mensalidades escolares de 
agosto  a  dezembro  do  referido  ano,  levando o  apelado a  assumir  o  pagamento  das 
mensalidades,  pois  o  colégio  se  negou a  firmar  contrato  em nome  da  Srª.  Suelene 
Almeida.  Nesses termos,  sustentou arcar  com gastos na ordem de R$ 1.135,65 (mil 
cento e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em prol do apelante, sendo R$ 
500,00 (quinhentos reais) depositados na conta-corrente da genitora do alimentando, R$ 
174,73 (cento e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), referente ao plano de 
saúde, e R$ 461,52 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), 
com a mensalidade escolar.

Pois bem. A partir de uma análise dos autos, percebe-se ter o 
apelado comprovado os gastos, na ordem de R$ 1.135,65 (mil cento e trinta e cinco 
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reais e sessenta e cinco centavos), nos moldes descritos em sua justificativa, nos meses 
de maio, junho e julho (fls. 28/36).

Como bem pontuou o magistrado a quo (fls. 50):

“...os valores pagos relativamente ao plano de saúde e à Instituição 
Educacional  não  constituem  mera  liberalidade,  senão  pagamento 
parcial  da  pensão  alimentícia  feito  'in  natura',  motivo  pelo  qual  
deverão ser  abatidos  mo  cálculo  da  dívida.  Afinal,  não  admitir  a  
compensação  desses  valores  efetivamente  pagos  implicaria  
enriquecimento sem causa para o credor.
Destaco, ainda, que é inaceitável a alteração unilateral na forma de 
pagamento da pensão alimentícia pois, uma vez definida a obrigação  
alimentária 'in pecunia', cabe ao alimentante fazer o pagamento na  
forma avençada, não sendo possível promover alteração unilateral,  
não obstante , as circunstâncias do caso, inadmissível desconsiderá-
lo, uma vez comprovadamente efetuado. 
Sendo assim, esclareço que efetivamente  é admissível o abatimento  
de despesas, como pagamentos 'in natura', mas em circunstâncias  
excepcionais e quando referentes ao atendimento de necessidades  
essenciais,  como ocorre caso dos autos, quanto ao pagamento da  
mensalidade escolar e do plano de saúde, em efetivo benefício do 
credor.”

O  STJ  tem  entendido  pela  possibilidade  flexibilização  da 
proibição  da  compensação,  em  casos  excepcionais,  com  a  finalidade  de  evitar 
enriquecimento sem causa da beneficiária. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DO ART. 
732 DO CPC. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTOS PARCIAIS E IN 
NATURA.  COMPENSAÇÃO.   ADMISSIBILIDADE.  PREVENÇÃO DE 
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA. I.  Esta  Corte  tem  admitido,  em 
casos excepcionais, a compensação de crédito alimentar em espécie com 
aqueles  pagos in natura pelo  alimentante,  como  reconhecido  pela 
instância ordinária, de revolvimento inamissível em razão da Súmula n. 
7/STJ. Precedentes. II. Dissídio jurisprudencial com óbice na Súmula n. 
83/STJ. III. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 828.933; Proc. 
2006/0051384-2;  RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Aldir  Guimarães 
Passarinho Junior; Julg. 04/12/2008; DJE 02/02/2009)  

RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 
SOB O  RITO  DO ART.  733  DO CPC -  LIMITES  DA  MATÉRIA  DE 
DEFESA  DO  EXECUTADO  E  LIQÜIDEZ  DOS  CRÉDITOS  DESTE  - 
PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA 
ALIMENTÍCIA  -  POSSIBILIDADE  APENAS  EM  SITUAÇÕES 
EXCEPCIONAIS,  COMO  IN  CASU  -  RECURSO  ESPECIAL  NÃO 
CONHECIDO.1.  É  inviável,  em  sede  de  recurso  especial,  o  exame  de 
matéria  não  prequestionada,  conforme  súmulas  ns.  282  e  356  do  STF.2. 
Vigora, em nossa legislação civil, o princípio da não compensação dos 
valores  referentes  à  pensão  alimentícia,  como  forma  de  evitar  a 
frustração da finalidade primordial  desses créditos: a subsistência dos 
alimentários.3.  Todavia, em  situações  excepcionalíssimas,  essa  regra 
deve ser flexibilizada, mormente em casos de flagrante enriquecimento 
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sem causa  dos  alimentandos,  como  na  espécie.4.  Recurso  especial  não 
conhecido.  (REsp  982.857/RJ,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 03/10/2008). 

Alimentos (prestação).  Execução. Compensação.  No STJ há precedentes 
pela não-compensação da dívida alimentar: REsp-25.730 e RHC-5.890, DJ's 
de  1.3.93  e  4.8.97.  De  acordo  com  a  opinião  do  Relator,  admite-se  a 
compensação em caso excepcional (enriquecimento sem causa da parte 
do beneficiário). 2. Caso em que não era lícito admitir-se a compensação, à 
míngua da excepcionalidade. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
202179?GO, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 08.05.2000). E, ainda: 
REsp 925957?MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,  DJ 24.04.2007; 
Ag 774449?SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 04.09.2006).

Seguindo essa linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO 
AUTORAL  JULGADO  IMPROCEDENTE.  PAGAMENTO 
EFETUADO IN NATURA.  VERBA  ALIMENTAR  PAGA  DE  FORMA 
DIVERSA, EM VALOR SUPERIOR AO ACORDADO. POSSIBILIDADE 
DE COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DA 
DÍVIDA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO  CONHECIDO  E 
PARCIALMENTE  PROVIDO. A  obrigação  alimentar,  em  regra,  é 
insuscetível de compensação, uma vez que é essencial a sobrevivência da 
alimentante,  todavia,  deve  ser  compensados  em caso excepcionais.  No 
caso  concreto,  o  alimentante  realizou  o  pagamento  da  mensalidade 
escolar,  transporte  e  plano  de  saúde  da  menor.  Não  admitir 
a compensação desses  valores  pagos  implicaria  enriquecimento  sem 
causa para a credora. (TJSE; AC 2011205658;  Ac.  7566/2011;  Segunda 
câmara  Cível;  Rel.  Des.  Ricardo  Múcio  Santana  de  Abreu  Lima;  DJSE 
14/06/2011; Pág. 5) 

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Agravo  de  instrumento. 
Execução de alimentos. Possibilidade de compensação dos valores pagos 
diretamente à instituição de ensino onde estudam as crianças. Exceção 
admitida.  Prestação.  In natura.  de  caráter  alimentar.  Jurisprudência 
desta corte. Recurso parcialmente provido. (TJPR; Ag Instr 1111487-7; 
Londrina;  Décima  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Mário  Helton 
Jorge; DJPR 23/05/2014; Pág. 364) 

Ora,  as  despesas  pagas  diretamente  pelo  apelado  não  se 
configuram  como  supérfluas,  sendo  a  educação  e  saúde  fundamentais  para 
desenvolvimento do alimentando, restando evidente que o alimentante está cumprindo 
com sua obrigação alimentícia, inclusive, como anteriormente demonstrado, em quantia 
superior ao valor da pensão alimentícia.

No caso, o apelante pugna pela aplicação da Súmula nº 309 do 
STJ, a qual dispõe: “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.” No entanto, descabida sua aplicação, pois, ao tempo 
do ajuizamento da ação, o recorrido não estava inadimplente em relação ao pagamento 
da pensão alimentícia.
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Ademais, como ressaltou o parecer ministerial (fls. 78), “...não 
há qualquer prova nos autos no sentido de que o recorrido se encontrava inadimplente  
quanto  aos  valores  vencidos  no  transcorrer  do  processo,  até  porque  comprovou  o  
pagamento na oportunidade em que instado a se manifestar nos autos”.

APELAÇÃO  CÍVEL. EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS.  EXTINÇÃO  EM 
FACE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EXECUTADAS. Comprovado 
o pagamento das prestações alimentares executadas, correta a sentença 
extintiva  da  execução.  Apelo  desprovido. (TJRS;  AC  282024-
09.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des. 
Ricardo Moreira Lins Pastl; Julg. 11/09/2014; DJERS 17/09/2014) 

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo 
a sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.  Participaram do julgamento, o Exmo.  Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz 
Convocado com jurisdição limitada, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. 
Marcos  Coelhos  Salles  (Juiz  Convocado  para  substituir  a  Desª.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  de  Paula 
Lavor, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO  CÍVEL  N.º  0016820-19.2013.815.0011  —  5ª  Vara  de  Família  de 
Campina Grande

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Izar  Almeida 
Barreto  Paes,  nos  autos  da  Execução  de  Alimentos  proposta  em face  de   Iramir 
Barreto Paes, contra a sentença de fls. 48/50, julgando extinto o processo de execução, 
considerando o pagamento dos meses de maio e junho de 2013.

Em suas razões recursais  (fls.  55/63),  o apelante  assegura ter 
ajuizado a  presente  ação  cobrando os  alimentos  inadimplidos  dos  meses  de maio  e 
junho de 2013, além dos que se vencessem no decorrer da demanda.  Sustenta  ter  a 
sentença se manifestado apenas sobre os meses de maio e junho, no entanto, o apelado 
se tornou inadimplente em relação aos meses de julho a dezembro de 2013, bem como 
janeiro a março de 2014.

Contrarrazões às fls. 67/68.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de 
fls. 74/78, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 

É o Relatório.
À Douta Revisão.

João Pessoa, 10 de outubro de 2014.
                                

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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