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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 
 

ALIMENTOS. 13º SALÁRIO. 
Estabelecido o valor dos alimentos sobre a remuneração 
do alimentante, incide sobre o 13º salário, verba de caráter 
remuneratório. 
Somente em havendo expressa exclusão na avença é que 
restaria afastada  a obrigação sobre tal verba. 
Apelo desprovido. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70007697527 
 

COMARCA DE SÃO BORJA 

P.B.B.  
 

APELANTE 

B.O.B. ; B.O.B., 
menores representados por sua mãe, 
Z.T.S.O. 

 
 

APELADOS 
 

A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, desprover o recurso. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores DES. 
LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS E DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS 
CHAVES. 

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2004. 

 

 

DES.ª MARIA BERENICE DIAS,  

Relatora-Presidente. 

 

 

R E L A T Ó R I O  

DES.ª MARIA BERENICE DIAS (RELATORA-PRESIDENTE) 

Trata-se de embargos de devedor opostos por P.B.B. em face da execução de 
alimentos ajuizada por B.O.B. e B.O.B., alegando que não deve os valores executados, mas 
sim, que é credor dos filhos. 

Afirma que sempre pagou os valores a maior e que não foi convencionado que 
o pagamento incidiria sobre o 13º salário ou 1/3 de férias. O valor devido a título de alimentos 
no período soma R$ 17.432,48, e de acordo com os demonstrativos juntados, pagou R$ 
20.325,75. Mesmo que fossem incluídos no débito o valor do 13º e do 1/3 consitucional, o valor 
total devido seria de R$ 19.023,90, ou seja, ainda estaria com crédito perante os embargados. 
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Requer a procedência dos embargos, para que seja declarada a inexistência de convenção de 
incidência do percentual sobre o 13º e 1/3 de férias, e que sejam compensados os valores 
pagos a maior, mês a mês, declarando que nada deve aos filhos. Postula a concessão do 
benefício da assistência judiciária gratuita. Junta procuração e documentos (fls. 05/58). 

Na decisão da fl. 59v, magistrada deferiu o benefício postulado, recebeu os 
embargos, suspendendo a execução, e determinou a intimação dos embargados. 

Na impugnação (fls. 61/63), os embargados alegaram que o acordo 
estabeleceu que os alimentos incidiram sobre os rendimentos do embargante, referindo que o 
13º e férias fazem parte dos rendimentos. Afirmam que os valores pagos a maior foram 
realizados de livre e espontânea vontade, decorrentes do comprometimento do agravante em 
ajudar, quando possível, em outras despesas que os embargados tivessem. Asseveram que 
não restou comprovado nos autos a situação econômica do embargante para que fosse 
concedida o benefício da gratuidade da justiça. Requerem a improcedência dos embargos e 
seja retificado o despacho que concedeu a assistência judiciária gratuita. Postulam o benefício 
da gratuidade judiciária. 

Às fls. 65/66, o embargante peticionou, reiterando as alegações da inicial. 

Marcada audiência de conciliação (fl. 68), a mesma restou inexitosa, conforme 
termo da fl. 69. 

O Ministério Público requereu fossem os autos remetidos à contadoria para fins 
de conferência dos documentos com a planilha acostados. 

À fl. 73, sobreveio informação de não foram encontrados os comprovantes dos 
depósitos referentes aos meses 10/95, 02 e 12/97, 01, 02, 09 e 11/98. 

Determinada a intimação das partes para que se manifestassem sobre a 
informação (fl. 74), o embargante peticionou (fl. 76), informando que no mês 01/98 os menores 
estavam consigo, e requereu a juntada dos documentos faltantes (fls. 77/83). 

Os embargados peticionaram (fl. 84), alegando que a informação apresentada 
pela contadoria comprova que o embargante não vinha cumprindo sua obrigação alimentar, 
requerendo que este fosse condenado a pagar os alimentos devidos. 

O Ministério Público opinou pela realização do cálculo, uma vez que não foram 
comprovados os meses citados anteriormente (fl. 86). 

Às fls. 88/89, a contadoria apresentou o cálculo. 

O Ministério Público, então, opinou pela procedência dos embargos (fls. 90/92). 

Sobreveio sentença (fls. 94/98), julgando os embargos parcialmente 
procedentes, para que prosseguisse a execução, abatendo do valor exeqüendo apenas as 
quantias pagas a maior a título de desconto sobre as férias. Considerou que, na medida em 
que os alimentos são descontados sobre a folha de pagamento, vinculados à receita do 
alimentante, e, uma vez beneficiado com uma décima terceira folha de pagamento, igual 
vantagem deve ser estendida aos alimentandos. Afastou a incidência do desconto sobre as 
férias, por constituir vantagem personalíssima do trabalhador. Manteve o benefício da 
assistência judiciária gratuita, uma vez que basta a simples afirmação na petição inicial de que 
não tem condições de pagar as custas do processo e honorários do advogado. Condenou as 
partes na divisão das custas e despesas processuais em igual valor, bem como nos honorários 
do advogado do embargante, fixados em 10% sobre o valor excluído do montante do débito; 
fixou os honorários do procurador dos embargados em 10% sobre o remanescente do débito, 
inadmitida a compensação da verba honorária, suspendendo a exigibilidade em face da 
concessão da gratuidade judiciária às partes. 



 
 
 
 
 
MBD 
Nº 70007697527 
2003/CÍVEL 

 

   3 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 
 

O embargante opôs embargos de declaração (fl. 100), asseverando que 
postulou a compensação dos valores pagos a maior, que não foi objeto da decisão. Requer 
seja suprida a omissão apontada. 

Na sentença (fl. 104), o magistrado desacolheu os embargos. Justificou que 
reconheceu a não-incidência do patamar sentencial sobre o valor equivalente às férias do 
alimentante, mas referiu que não há que se falar em compensação, pois se trata de verba 
alimentar, conforme art. 373, inc. II do Código Civil. 

Irresignado, apela o embargante (fls. 106/108), postulando a compensação dos 
valores pagos a maior. Alega não foi convencionado o desconto dos alimentos sobre o 13º e 
que, se observados os recibos juntados, verifica-se uma ampla adimplência, devendo figurar 
como credor. Assevera que o inciso II do art. 373 do Código Civil não é aplicável ao caso, uma 
vez que se trata de compensação de dívida de alimentos com valores pagos a título de verba 
alimentar. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença. 

Intimados, os embargados apresentaram contra-razões (fls. 109/111), 
requerendo o desprovimento do apelo. 

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 
112/117). 

Subiram os autos (fl. 118). 

Às fls. 119/124, o Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento da 
apelação. 

Após, vieram conclusos os autos. 

É o relatório. 

 

 

V O T O S  

DES.ª MARIA BERENICE DIAS (RELATORA-PRESIDENTE) 

Duas são as pretensões do recorrente. 

Quer ver excluído do encargo alimentar o 13º salário entendendo que sobre tal 
verba, por falta de avença, não incidem os alimentos. 

Não assiste razão ao recorrente. Convencionado que os alimentos seriam 
pagos em percentagem dos rendimentos do alimentante, toda e qualquer receita está sujeita 
ao desconto proporcional. O fato de o ano ter 12 meses não quer dizer que o pagamento feito a 
título de 13º salário não dispõe de característica remuneratória. 

Não havendo expressamente sido excluído os alimentos sobre tal ganho, 
incidem os alimentos. 

A outra pretensão também não prospera. 

De todo descabido compensar a dívida com valores pagos a mais em alguns 
meses durante o período de seis anos. 

Face a natureza da obrigação, que se destina a garantir a subsistência dos 
filhos, não há como falar em compensação, revelando os pagamentos efetivados como 
liberalidades do genitor que, ao ver as necessidades da prole, de forma responsável e 
generosa  alcança de forma espontânea e elogiável valores acima do devido. 

Nesses termos, impositiva a rejeição do apelo. 
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DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (REVISOR) - De acordo. 

DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES - De acordo. 

DESª. MARIA BERENICE DIAS - PRESIDENTE – APELAÇÃO CÍVEL Nº 70007697527, DE 

SÃO BORJA: 

“DESPROVERAM. UNÂNIME.” 

 

 

 

Julgador(a) de 1º Grau: CARMEN CAROLINA CABRAL CAMINHA 

 

 


