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APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR 
IMPÚBERE.  EXTINÇÃO.  PENDÊNCIA  QUANTO  AOS 
TRÊS  MESES  DE  PENSÃO  ANTERIORES  À 
PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA 
Nº  309  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557,  §  1º-A,  DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DA 
SÚPLICA. 

-  “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.”  (Súmula  nº  309,  do  
Superior Tribunal de Justiça).

- “Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou  
com  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.” (Art. 557, 

§ 1
o

-A, do Código de Processo Civil).

VISTOS

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Gabrielle  Trindade Camboim 
Pessoa, representada por sua genitora,  em oposição a sentença de fls. 347/348, que 
extinguiu a Ação de “Execução de Alimentos Provisionais”, proposta em face de Marcel 
Gustavo de Andrade Pessoa, em razão da satisfação do débito cobrado.

Em suas razões recursais (fls. 349/354), a apelante, em síntese, afirma que 
ainda  estão  pendentes  de  quitação  os  valores  relativos  aos  três  meses  anteriores  a 
propositura da demanda.

Com base no exposto, requer o provimento da irresignação.
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Contrarrazões ofertadas às fls. 356/358, sustentando o apelado que a 
obrigação deve ser contabilizada a partir da data de sua citação, estando tal posição 
consagrada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 200.2008.010876-0/001.

Parecer Ministerial pelo provimento da irresignação (fls. 376/379).

É o breve relatório.

 DECIDO

A presente ação versa sobre cobrança de débitos do apelado relativos 
aos alimentos provisórios fixados em favor de sua filha menor, sendo a demanda 
proposta em 25/08/2008 (fls. 02), requerendo pensão desde maio do mesmo ano.

Pois bem, da análise do termo de audiência de fls. 124, denoto que a 
Magistrada a quo determinou que o débito fosse atualizado a partir de 14/11/2008, 
não observando o que preconiza a Súmula nº 309, do Superior Tribunal de Justiça, 
in verbis:

STJ Súmula nº 309 -  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.

Ante o exposto, é de se concluir que razão assiste a recorrente, uma 
vez que falta a inclusão do período acima especificado, sendo irrelevante a data da 
citação do devedor no processo para cumprimento de sua obrigação.

Somada às razões acima, cumpre esclarecer ainda que os argumentos 
do apelado relativos a anterior manifestação desta Corte, no julgamento do Agravo 
de Instrumento nº 200.2008.010876-0/001, de que o início da obrigação de fazer 
seria 14/11/2008, não possuem sustentação, uma vez que, conforme se observa da 
cópia  do  respectivo  acórdão  encartado  nos  autos  (fls.  359/362),  tal  marco  foi 
mencionado  apenas  para  rebater  uma  preliminar  de  intempestividade  recursal 
suscitada naquela ocasião.

Demais disso,  não há que se falar  em renúncia ao recebimento de 
alimentos, posto que, além de inexistir manifestação expressa no presente processo, 
a  beneficiária  em  questão  se  trata  de  menor  impúbere,  conforme  esclarece  o 
precedente a seguir:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS.  
Havendo  acordo  entre  credor  e  devedor,  ambos  
devidamente  representados,  mediante  o  qual  foi  
concedido abatimento no valor do débito consolidado e  
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formulado novo acordo quanto ao montante a vigorar  
daí  em diante,  nada obsta que o juízo  homologue o  
ajuste no que tange à extinção da execução. Contudo, 
a  quitação  do  débito  ofende  a  característica  da  
irrenunciabilidade  dos  alimentos,  pela  qual  o  
beneficiário  não  pode  renunciar  ao  direito  
alimentar,  mormente  considerando  tratar-se  de  
menor  impúbere,  em  que  referido  direito  é  
indisponível. (...). Deram parcial provimento. Unânime.  
(TJRS;  AC  0324805-46.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Oitava 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Felipe  Brasil  Santos;  Julg. 
16/10/2014; DJERS 21/10/2014).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  MODIFICAÇÃO  DE 
GUARDA.  HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.  Omissão  
em relação aos alimentos devidos à filha pela genitora.  
Insurgência do ministério público. Irrenunciabilidade da  
verba alimentar. Direito indisponível de titularidade da  
criança.  Dever  de  ambos  os  pais  de  prestar  auxílio  
material  à filha. Manifesto prejuízo aos interesses da  
menor. Exegese do art. 1.707 do CC. Decisão anulada.  
Recurso  provido.  Os alimentos  devidos  aos  filhos  
em razão do poder familiar  é direito indisponível,  
motivo pelo qual são irrenunciáveis. Assim, segue  
vedada a  homologação de acordo que,  diante  do  
silêncio das partes, configura da renúncia a verba  
alimentar  da  filha,  por  evidente  prejuízo  aos  
interesses da infante. (TJSC; AC 2013.010879-1; Araranguá; 
Segunda Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.  João  Batista  Góes 
Ulysséa; Julg. 25/03/2013; DJSC 02/04/2013; Pág. 153)

Considerando o exposto, deve a sentença guerreada ser invalidada de 
plano,  por  contrariar  Súmula  de  Tribunal  Superior,  de  modo  a  permitir  que  a 
demanda continue com seu trâmite até a satisfação da pendência ora delineada.

Posto isso, e com base no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo 
Civil,  PROVEJO  MONOCRATICAMENTE  O  APELO,  para  anular  a  sentença 
guerreada, determinando o retorno dos autos à instância originária para a satisfação 
do débito alimentício relativo aos três meses anteriores à  propositura da ação.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
    RELATOR J/04 e J/11 (R)

Desembargador José Ricardo Porto
4


