
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.789.667 - RJ (2018/0345465-0)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : M F C G 
ADVOGADO : TACIANA MARINHO SOARES  - RJ069278 
RECORRIDO : D T DE C T 
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO FERREIRA BARBOSA MOREIRA  - RJ061492 
   LUISA MELLO CARVALHO GOMES  - RJ112194 

VOTO-VISTA
VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Pedi vista dos autos 

para melhor exame da controvérsia posta em debate.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência 

do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

Extrai-se dos autos que em 17.7.2001 as partes firmaram acordo em audiência na 

qual o ora recorrente se comprometeu, no que interessa, a pagar à recorrida, a partir daquela a 

data, o plano de saúde e alimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, além de R$ 

2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais) mensais, reajustados pelo IGPM da FGV.

Expirado o prazo, e negado judicialmente a prorrogação do pedido de 

cumprimento do pagamento da pensão alimentícia por mais 24 (vinte e quatro) meses, o 

recorrente, por mera liberalidade, permaneceu arcando com a verba alimentícia até o mês de 

agosto de 2017. 

D. T. de C. T., então, propôs Ação de Execução de Alimentos contra M. F. C. G. 

(Processo nº 0260191-29.2017.8.19.0001), na qual foi proferida a seguinte decisão:

"(...) Ao que tudo indica, M. F. C. G., está exonerado da obrigação 
alimentar em relação à primeira exequente D. T. de C. T.

No item 4 da sentença exarada nos autos do processo nº 
2001.001.064504-5 (oferecimento de alimentos), as partes acordaram que a 
pensão de R$ 2.720,00 e o plano de saúde em favor da Sra. D. perduraria pelo 
prazo de 24 meses. O pacto foi homologado segundo a vontade das partes, como 
se vê às fls. 173/174.

A referida sentença data do ano de 2001, e, se findo o prazo de 
24 meses, o executado continuou auxiliando (como afirma a Sra. D.), trata-se 
de liberalidade e não mais de obrigação jurídica, não podendo, agora, o 
executado vislumbrar a possibilidade de ter sua liberdade cerceada, vez que 
não há mais título executivo. Tais fatos são corroborados por outra sentença 
(fls. 175/176 - processo 0065908- 94.2003.8.19.0001), na qual a Sra. D. teve 
seu pedido de revisão de alimentos e prorrogação do prazo de 24 meses 
JULGADO IMPROCEDENTE.

Diante do exposto, determino às partes a juntada de eventual título 
executivo em relação à primeira exequente. D., a justificar o pedido de prisão. 
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Venha planilha atualizada discriminando os itens devidos em relação à filha A. 
somente" (e-STJ fl. 8 - grifou-se).

Em virtude da supracitada decisão, que afastou a obrigação jurídica do 

ex-cônjuge varão de arcar com a pensão alimentícia, D. T. de C. T. (ex-cônjuge varoa) propôs 

agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 515, II, e 528, § 3º, do Código de Processo 

Civil de 2015, sob alegação de que prevaleceria o título judicial apto à cobrança e  subsistiria o 

dever de mútua assistência previsto nos arts. 1.724 e 1.694 do Código Civil de 2002.

Sustentou a continuidade da obrigação alimentar, afirmando que o dever se 

caracterizaria como de trato sucessivo e que a pensão estaria calcada na boa-fé objetiva (art. 

422 do Código Civil de 2002), pois

"(...) o tempo no Direito tem fundamental importância e gera efeitos 
jurídicos relevantes. Dentre eles, a prorrogação das relações jurídicas e das 
obrigações delas decorrentes.

Principalmente das obrigações de tratamento especial, como a 
obrigação alimentar (que decorre diretamente da Lei) (...)

Nas obrigações de trato sucessivo (ou continuada), o 
comportamento concludente de uma das partes, conhecido e aceito pela outra, é 
capaz de alterar cláusulas, disposições e obrigações, uma vez que o contrato de 
longa duração está em formação constante.

O mesmo ocorrendo nos ajustes solenes, desde que essas 
alterações não se refiram diretamente ao conteúdo protegido pela solenidade, 
posto que o comportamento concludente também é utilizado para complementar a 
vontade das partes (...)

Assim, alterada ou complementada a vontade das partes em razão 
do comportamento concludente de uma delas, o foco é redirecionado para outra, 
face às justas expectativas geradas, que são protegidas pela boa-fé objetiva (art. 
422 do Código Civil) (...)" (e-STJ fls. 9-10).

O recurso da ora recorrida foi provido monocraticamente pelo relator (e-STJ fls. 

80-83), restabelecendo a obrigação alimentar do ex-cônjuge varão, e o agravo interno 

interposto pelo ora recorrente foi desprovido, em julgado que recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRANSCURSO DO PRAZO OBRIGACIONAL 
ESTABELECIDO NO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIMENTOS 
FORNECIDOS POR MERA LIBERALIDADE E VOLUNTARIAMENTE AO EX- 
CÔNJUGE POR LONGO PERÍODO APÓS O AJUSTADO, CERCA DE QUINZE 
ANOS, FAZENDO SURGIR O DIREITO À PRESTAÇÃO, SOMADO À 
FRUSTRAÇÃO DE REINSERÇÃO DA ALIMENTANTE NO MERCADO DE 
TRABALHO, SUA IDADE AVANÇADA E À GRAVE DOENÇA QUE PADECE, A 
JUSTIFICAR, POR ORA, SUA MANUTENÇÃO, CONSOANTE ENTENDIMENTO 
DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO ANTERIOR DESTE RELATOR. 
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fl. 204).
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Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 224-226).

Em suas razões (e-STJ fls. 233-246), o recorrente aponta violação dos seguintes 

dispositivos com as respectivas teses: 

(i) Artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil de 2015 -, o acórdão 

proferido na origem teria modificado a coisa julgada, decidindo novamente idêntica lide, 

ampliando os limites da obrigação ao determinar, na estreita via do cumprimento de sentença, a 

manutenção da obrigação alimentar baseando-se "em fatos novos alegados pela recorrida, 

supervenientes não só à sentença que constituiu o título executivo, mas à outra sentença de 

mérito transitada em julgado, que julgou improcedente a sua pretensão de prorrogar a 

obrigação alimentar do recorrente por tempo superior ao fixado no acordo homologado" (e-STJ 

fl. 237).

(ii) Artigos 505, I, 513, § 2º, e 786 do Código de Processo Civil de 2015 - é  nula a 

execução de alimentos calcada em título inexistente e em fatos supervenientes, o que viola o 

devido processo legal e a segurança jurídica, especialmente pela ausência de instrução 

probatória na fase cognitiva apta a permitir a demonstração da ausência de obrigação, o que 

exigiria a propositura de outra ação. Por sua vez aduz que o acórdão do Tribunal do Estado do 

Rio de Janeiro permite o locupletamento ilícito da ora recorrida (e-STJ fl. 239). 

(iii) Artigos 11, 371, 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015 

aduzindo omissão em temas fundamentais para a solução adequada da controvérsia.

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 261-175), e admitido o recurso na origem (e-STJ 

fls. 278-280), ascenderam os autos a esta Corte.  

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar por meio do seu 

representante legal, o Subprocurador-Geral da República Antonio Carlos Martins Soares, 

opinou pelo não conhecimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL. CPC/2015, art. 1.042. Direito Civil. Família. Exoneração 
de alimentos devidos a ex-cônjuge fixados em acordo judicial homologado. 
1. Presentes a incapacidade laborativa e/ou a impossibilidade de inserção no 
mercado de trabalho, demonstra-se de vida a manutenção da pensão alimentícia. 
Revisão deste entendimento. Impossibilidade. Súmula nº 7/STJ. 2. Alimentos 
podem ser revistos a qualquer tempo, porquanto provimento rebus sic stantibus, 
já que não produzem coisa julgada material (art. 15 da Lei nº 5.478/1968). 
Parecer pelo não conhecimento do recurso" (e-STJ fl. 313).

Levado o feito a julgamento pela egrégia Terceira Turma, em 25/6/2019, após a 

prolação do voto do Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, negando provimento ao 
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recurso especial, pedi vista dos autos e ora apresento meu voto.

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia a definir se há possibilidade de uma obrigação alimentar 

já extinta pelo decurso do prazo fixado em acordo homologado em juízo, porém supostamente 

mantida por mera liberalidade do alimentante, pode ensejar o dever jurídico de assunção 

perene da dívida em virtude da boa-fé objetiva e da ideia de confiança que consubstanciaria 

surrectio, fenômeno jurídico que admite a perpetuação de um direito decorrente do seu 

exercício por um longo período de tempo.

No caso concreto, o devedor de alimentos, apesar de ter sido exonerado 

judicialmente do dever alimentar após 24 (vinte e quatro) meses da celebração de acordo na 

ação de divórcio e de ter logrado êxito em ação revisional posteriormente proposta pela 

ex-mulher, cujo intuito principal era a manutenção do dever obrigacional já extinto, resolveu, 

aparentemente por conta própria, arcar com o pensionamento por cerca de 15 (quinze) anos. 

Tal situação, segundo o Tribunal de origem, teria criado uma expectativa de 

direito digna de proteção jurídica em virtude do reiterado comportamento.

Eis o teor do acórdão recorrido:

"(...) Com efeito, a obrigação alimentar entre ex-cônjuges, em 
regra, é por tempo determinado, tendo sido estipulado o prazo de vinte e quatro 
meses, findo em 2004, mas, inobstante, o agravante permaneceu fornecendo 
os alimentos à agravada até agosto de 2017, ou seja, por mais de quinze 
anos, sem qualquer tipo de oposição quanto a este fato, o que pressupõe a 
presença dos requisitos necessidade/possibilidade, descabendo falar-se, 
dessa maneira, em violação à coisa julgada e ao devido processo legal.

Ressalta-se, ademais, que não há violação ao devido processo 
legal, por suposta nulidade do título, uma vez que a prestação alimentar 
passou a ter como fundamento a liberalidade e voluntariedade do 
adimplemento por longo período, após o transcurso do acordado, aliado à sua 
voluntariedade, restabelecendo o direito à prestação originária, consoante 
instituto civilista da surrectio, configurando a assertiva de exoneração (sic) 
violação à boa-fé.

Note-se que a continuidade dos pagamentos ensejou a 
prorrogação de sua obrigação alimentar, nos exatos moldes conferidos pela 
solução originária, daí porque subsiste o título executivo primitivo exigido pelo 
magistrado de 1º grau para fins de permitir a execução dos valores inadimplidos, 
até porque, dele retirou-se apenas a transitoriedade do prazo de duração então 
disposta em relação à obrigação alimentar, fato constitutivo que continuou a 
produzir os seus efeitos por tempo indeterminado, o que em sede de alimentos 
perdurará enquanto presente o trinômio 
necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

A satisfação da prestação alimentícia por mais de quinze anos 
sem qualquer interrupção/oposição pelo devedor, como já destacado, enseja 
o reconhecimento da legítima confiança da credora na continuidade do 
comportamento, fazendo surgir um direito, em razão da tutela da confiança 
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pelo decurso do tempo (surrectio), criando a expectativa na parte com sua 
atitude omissiva, de que a pretensão não seria interrompida ou suspensa.

Assim, intocável a obrigação alimentar nos termos em que outrora 
reconhecida pelas partes.

Cumpre esclarecer que o C. STJ entende ser perene a obrigação 
alimentar entre ex-cônjuges em casos de impossibilidade prática de reinserção no 
mercado de trabalho, incapacidade laboral permanente ou enfermidade incurável, 
caso da autora, em tratamento para evitar que o câncer, que teve em 2008, 
retorne (...)

Assim, considerando, em uma análise perfunctória, a idade e 
saúde da agravante, sua não reinserção no mercado de trabalho, efetiva 
dependência econômica e tratamento de saúde a que se submete, bem como 
o pensionamento voluntário por cerca de quinze anos pelo agravado, 
impõe-se, por ora, a manutenção da obrigação alimentar.

A hipótese, portanto, é de conservação da solução agravada, 
mormente quando do exame de todo o processado verifica-se não haver o 
recorrente suscitado argumentos novos capazes de modificar o decisum 
hostilizado, não merecendo prosperar a presente irresignação (...)" (e-STJ fls. 
205-208 - grifou-se).

Ao julgar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, o Tribunal local 

ainda assentou:

"(...) Em relação à alegação de não consideração das provas dos 
autos, cumpre esclarecer que o pagamento reiterado pelo embargante após a 
cessação do prazo está comprovado pelos documentos de fls. 23/63, dos autos 
originais, nos quais se observam depósitos na conta de cada uma das 
embargadas em montante condizente com os relatados na inicial, tornando sem 
efeito, dessa maneira, a aduzida afirmação pelo recorrente de interrupção dos 
pagamentos ao ex-cônjuge em 2003" (e-STJ fls. 224-225).

O Relator manteve incólume o entendimento supracitado com base na seguinte 

fundamentação:

"(...) Na espécie, em que pese tenha findado o consórcio de vida a 
que se comprometeram os litigantes quando a recorrida ainda possuía 
aproximadamente 43 anos de idade, isso no ano de 2001, os fatos, na forma 
como apreciados pela instância hegemonicamente competente para tanto, 
evidenciam que o recorrente remanescera a adimplir os alimentos até 2017, ou 
seja, até os 59 anos de idade da alimentada.

Quando da suspensão dos pagamentos, a credora não havia se 
colocado no mercado de trabalho, situação que perdurou até os dias atuais e 
que se agravara pela idade e por se encontrar, até o momento, em 
tratamento para evitar recidiva de câncer de mama.

A conjuntura, pois, não é daquelas em que se considere, tão 
somente, a sentença de improcedência da revisional por ela proposta, tendo as 
circunstâncias fáticas se modificado e, com isso, refungindo-se dos efeitos da 
coisa julgada.

Os fatos, por outro lado, enunciam efetivamente o exercício 
solidário de uma liberalidade por parte do devedor de alimentos, cuja 
capacidade econômica sequer é discutida, solidariedade esta que não pode, 
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agora, ser estancada diante da atual conjuntura da credora de alimentos e 
do princípio da confiança (...)

Por 15 anos o recorrente, consoante o acórdão recorrido, atendera 
as necessidades básicas de sua ex-consorte, mesmo após o término do lapso 
obrigacional estabelecido voluntariamente entre as partes.

A credora, à época, possuía pouco mais de 40 anos de idade e, 
não conseguindo colocar-se no mercado de trabalho, depositara o seu sustento 
na pensão adimplida pelo recorrente. Na verdade, é preciso que se registre, 
não há maiores ou melhores elementos a justificar a ausência de êxito na 
colocação da alimentanda no mercado de trabalho, mas o fato que se 
cristalizara é não ter ela logrado atividade remunerada.

Não se tem, por outro lado, lapso diminuto de comportamento 
contraditório na hipótese dos autos, mas 15 anos de suporte pelo ex-cônjuge à 
recorrida.

A conjuntura, ademais, agravara-se em face da avançada idade da 
exequente e, ainda, do seu acometimento por grave doença, enfermidade esta da 
qual ainda se trata para evitar a recidiva.

Tenho que é efetivamente integradora do direito originalmente 
estabelecido e por prazo determinado a expectativa criada na alimentanda, 
configurando-se o que se denominou de surrectio expressão do 'nemo potest 
venire contra factum proprium' (...)" (páginas 9-10 do voto).

Rogando vênia ao Relator, divirjo quanto à possibilidade de aplicação da 

surrectio, uma das facetas da teoria do abuso de direito (art. 187 do Código Civil de 2002) na 

questão alimentar entre os ex-cônjuges ora apresentada. 

Tal instituto costuma balizar a interpretação na esfera contratual, bem como os 

deveres anexos à obrigação principal, em um contexto normalmente diverso do Direito de 

Família, que se rege por princípios autônomos àqueles aplicáveis, como regra, aos negócios 

jurídicos de modo geral.  

Importante relevar a crescente expansão que vem alcançando a boa-fé objetiva 

no Direito Civil, a fim de afastar comportamentos contraditórios, como bem salientado por 

Anderson Schreiber:

"(...) Não resta dúvida de que a boa-fé objetiva tem experimentado 
uma crescente expansão rumo a novas espécies de relações jurídicas. Os efeitos 
práticos desta expansão e da própria efetividade da boa-fé objetiva em seu 
campo original - o direito das obrigações - permanecem, todavia, sob o risco 
de uma certa banalização do conceito, decorrente da habitual associação 
entre boa-fé objetiva e ética, e caracterizada por um uso jurisprudencial 
meramente decorativo da cláusula geral, dissociado dos esforços mais 
recentes no sentido da especificação técnica do seu conteúdo. 
Paradoxalmente, é só o emprego rigorosamente técnico da boa-fé objetiva que 
permite vislumbrar a propriedade ou impropriedade de sua extensão a certos 
segmentos de conflitos concretos, como os que dizem respeito às relações de 
família (...)". (O Princípio da Boa-Fé Objetiva no Direito de Família, Família e 
Dignidade Humana, Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família, pág. 
142 - grifou-se)
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Porém, no caso concreto, não há falar em burla à confiança. 

(i) da inexistência de surrectio

A boa intenção do recorrente perante a ex-mulher não pode ser interpretada a 

seu desfavor. Há que prevalecer a autonomia da vontade ante a espontânea solidariedade em 

análise, cujos motivos são de ordem pessoal e íntima, e, portanto, refogem do papel do 

Judiciário, que deve se imiscuir sempre com cautela, intervindo o mínimo possível na seara 

familiar. Assim, ausente o mencionado exercício anormal ou irregular de direito. 

A liberalidade em questão não ensejou direito subjetivo algum, pois a própria 

beneficiária já tinha ciência de que o direito pleiteado era inexistente. A improcedência da ação 

revisional proposta pela recorrida com o intuito de prorrogação do pagamento dos alimentos é, 

por si só, fundamento suficiente para o provimento do recurso especial. 

Isso porque deve prevalecer a coisa julgada que refutou integralmente o pleito da 

recorrida (Processo nº 0065908-94.2003.8.19.0001), cujos efeitos foram afastados pelo Relator 

porque "as circunstâncias fáticas"  teriam se modificado (pág. 9 do voto). Conforme registrado 

pelo Desembargador Cláudio Luis Braga Dell Orto, "as questões postas na presente demanda 

repetem, em parte, aquelas discutidas na ação de revisão de alimentos, exceto pelo fato de a 

autora haver tratado câncer de mama" (e-STJ fl. 27).

Não há falar em ilicitude na conduta do recorrente por inexistência de 

previsibilidade de pagamento eterno dos alimentos, especialmente porque ausente relação 

obrigacional. A boa-fé do recorrente não pode, nesse momento, ser-lhe prejudicial. Portanto, a 

teoria do abuso de direito não se aplica no caso concreto, em que a assistência foi humanitária 

e, perceptivelmente, provisória. Tanto não havia confiança apta a fazer surgir um direito que a 

recorrida, quando contava com 45 (quarenta e cinco) anos, ingressou, sem êxito, com uma ação 

judicial com a finalidade de obrigar o pagamento.

Eis a fundamentação da referida decisão:

"(...) 13. É de se ter que a autora cursou instituição de ensino 
superior até pelo menos o último ano da graduação, fala diversas línguas e tem 
experiência na área do comércio onde exerceu atividades por mais de 10 anos. 
Seu currículo deixa claro a possibilidade de se auto sustentar ...14. Desta forma, 
tenho que diante da experiência profissional da autora, o prazo acordado pelas 
partes de 24 meses de pensionamento se mostrou extremamente razoável para 
que a mesma se firmasse no mercado de trabalho e, as provas trazidas para 
demonstrar o insucesso de sua busca de labor, não estão aptas a formar o 

Documento: 97738952 - VOTO VISTA - Site certificado Página  7 de 12



 

 

Superior Tribunal de Justiça

convencimento do juízo, que tenha a autora se candidatado em processos de 
seleção que estejam em harmonia com sua experiência e salário" (e-STJ fl. 39).

O ora recorrente, por espontânea vontade cooperou com a recorrida pelo 

período desejado, restando incongruente se depreender a existência de uma obrigação legal 

apta a vinculá-lo eternamente à ex-mulher, que tinha ao tempo do divórcio 40 (quarenta) anos e 

naturalmente poderia ter buscado sua independência financeira. Eventuais circunstâncias 

indesejadas da vida, sempre existentes, que dificultaram a capacidade econômica da recorrida, 

não podem ser imputadas ao recorrente, que não é responsável pela frustração profissional 

alheia.  Não se pode ainda, por óbvio, cercear o direito de escolha no que tange às relações 

íntimas, sob pena de violação da autonomia privada.

Por oportuno, assinala-se que esta Corte já se manifestou a respeito do tema:

"(...) os alimentos devidos entre ex-cônjuges não podem servir de 
fomento ao ócio ou ao enriquecimento sem causa. Por isso, quando fixados 
sem prazo determinado, a análise da pretensão do devedor de se exonerar da 
obrigação não se restringe à prova da alteração do binômio 
necessidade-possibilidade, mas deve agregar e ponderar outras 
circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e 
o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido 
de desoneração" (REsp nº 1.396.957/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014 - grifou-se).

Registra-se, ainda, que o fim de uma relação amorosa deve estimular a 

independência de vidas e não, ao contrário, o ócio, pois não constitui garantia material 

perpétua. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional 

que desafia interpretação restritiva:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. 
PERPETUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. PARENTESCO. NOVO 
PEDIDO. FACULDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código 
de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A regra é que a obrigação alimentar devida à ex-companheira seja provisória, 
fixando-se termo certo.
3. O fim da relação deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois 
não constitui garantia material perpétua, motivo pelo qual o pagamento de 
alimentos é regra excepcional que exige interpretação restritiva. 4. O 
ordenamento pátrio prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do 
parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), facultando-se à alimentanda a 
possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares, 
caso necessário.
5. Recurso especial não provido"(REsp 1.704.556/ES, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 
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18/12/2017).

Imprescindível ressaltar que não havia motivo para a recorrida acreditar que o 

pagamento seria por tempo indeterminado. Na inicial do agravo de instrumento interposto, ela 

afirma ser devedora de empréstimos bancários e que não conseguiu trabalhar após ter sido 

diagnosticada, em 2008, com câncer de mama, salientando ainda que  

"(...) todas as tentativas (...) para retornar ao mercado de trabalho 
restaram infrutíferas, inclusive aquelas relacionadas à comercialização de roupas 
infantis no período de 2004 a 2007, e que resultaram em processos judiciais 
(processos ns. 0051674-73.2004.8.19.0001, 0001059-32.2007.8.19.0209 e 
0005891-11.2007.8.19.0209, os 2 últimos em nome do irmão da Agravante, que a 
auxiliou na tentativa de obter independência financeira)" (e-STJ fl. 4).

Entender em sentido diverso, salvo melhor juízo, desencorajaria a solidariedade 

entre ex-cônjuges, que já não fazem parte do mesmo núcleo familiar, o que não é razoável no 

âmbito do Direito de Família.

Destaca-se que no seio familiar é exigível dos sujeitos envolvidos um 

comportamento justo. Contudo, não é factível impor o padrão de comportamento do alimentante 

no caso concreto, pois, ao fim e ao cabo, ele seria punido por ter assegurado certa dignidade e 

independência financeira à ex-mulher por tempo mais do que suficiente para que ela se 

tornasse autônoma economicamente. Assim, não há falar em prejuízo causado pela conduta ou 

cooperação isenta e generosa após a ruptura definitiva da relação matrimonial, sem a quebra 

de dever algum, como se percebe das circunstâncias dos autos.

No caso, a recorrida fez dos alimentos percebidos voluntariamente um modo de 

subsistência por escolha própria. A fixação de alimentos depende do preenchimento de uma 

série de requisitos e não pode decorrer apenas do decurso do tempo. A idade avançada ou a 

fragilidade circunstancial de saúde da ex-esposa, fatos inexistentes quando da separação, não 

podem ser imputados ao recorrente, pois houve tempo hábil para se restabelecer após o 

divórcio, já que separada faticamente do recorrente há quase duas décadas. 

O lapso temporal  não pode ser interpretado em desfavor do recorrente, que 

apenas subsidiariamente e sob condições bem registradas poderia vir a ser responsabilizado 

por dívida da qual foi expressamente dispensado

(ii) da violação da coisa julgada

É inadmissível admitir-se a inovação posta nos autos, que diverge do que foi 
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julgado na fase cognitiva, na qual houve a extinção da obrigação com o decurso dos 24 (vinte e 

quatro) meses objeto da transação. Viola a coisa julgada alterar tal conclusão na estreita via do 

cumprimento de sentença, como se afere dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil de 

2015:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que que 
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

"Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem 
força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".  

 Desse modo, somente por meio de ação autônoma, pela qual às partes seria 

viabilizado o amplo contraditório e a ampla defesa para a apuração das necessidades e 

possibilidades dos envolvidos é que a pretensão poderia ter sido analisada.

Aliás, resta facultado à recorrida demandar eventual assistência a parentes mais 

próximos, em condições de auxílio, caso seja de fato necessário à sua sobrevivência. Essa é a 

expectativa legítima que socorre a alimentanda e que deve se sobrepor a qualquer outra 

alternativa. 

(iii) da inexistência de título executivo

Não é razoável, após a ruptura da relação e a dispensa anterior da obrigação, 

confirmar o acórdão recorrido, sob pena de se admitir uma execução sem título ou sem respaldo 

legal, o que viola o art. 786 do Código de Processo Civil de 2015 que prevê:

"A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a 
obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo" 
(grifou-se).

Portanto, merece ser restabelecida a solução encontrada pelo juízo primevo, da 

lavra da Juíza de Direito Leise Rodrigues de Lima Espírito Santo, da 5ª Vara Cível da Comarca 

da Capital, que acertadamente afastou a pretensão em análise pela falta de título executivo 

exigível, ainda mais pelo rito mais coercitivo da restrição de liberdade constante do art. 528 do 

CPC/2015, tendo, inclusive, em retratação (e-STJ fls. 70-71), mantido a decisão que ora se 

transcreve:

"(...) Ao que tudo indica, M. F. C. G., está exonerado da obrigação 
alimentar em relação à primeira exequente D. T. de C. T.

No item 4 da sentença exarada nos autos do processo nº 
2001.001.064504-5 (oferecimento de alimentos), as partes acordaram que a 
pensão de R$ 2.720,00 e o plano de saúde em favor da Sra. D. perduraria pelo 
prazo de 24 meses. O pacto foi homologado segundo a vontade das partes, como 
se vê de fls. 173/174.
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A referida sentença data do ano de 2001, e, se findo o prazo de 
24 meses, o executado continuou auxiliando (como afirma a Sra. D.), trata-se 
de liberalidade e não mais de obrigação jurídica, não podendo, agora, o 
executado vislumbrar a possibilidade de ter sua liberdade cerceada, vez que 
não há mais título executivo. Tais fatos são corroborados por outra sentença 
(fls. 175/176 - processo 0065908- 94.2003.8.19.0001), na qual a Sra. D. teve 
seu pedido de revisão de alimentos e prorrogação do prazo de 24 meses 
JULGADO IMPROCEDENTE.

(...) Diante do exposto, determino às partes a juntada de eventual 
titulo executivo em relação à primeira exequente. D., a justificar o pedido de 
prisão. Venha planilha atualizada discriminando os itens devidos em relação à 
filha A. somente" (e-STJ fls. 8-9).

 
A magistrada, ao ser instada a prestar informações quanto ao deferimento do 

efeito suspensivo conferido pelo Tribunal (e-STJ fl. 72) à supramencionada decisão, assim se 

manifestou no que interessa:

"(...) não desconheço os julgados mencionados por Vossa 
Excelência na decisão que deferiu o efeito suspensivo e solicitou estas 
informações. Entretanto, nosso entendimento é no sentido de que não cabe em 
ação de cobrança, a exequente revolver a fase de conhecimento juntando laudos, 
prova de enfermidade, mencionar impossibilidade de inserção no mercado de 
trabalho, idade, declarações de renda do executado, etc. No fundo, a parte está, 
em ação de cobrança (ou seja, por vias transversas), tentando modificar cláusula 
há muito tempo extinta. Entende esta Magistrada, que tais circunstâncias e 
eventuais indícios de que a Sra. D. tenha recebido pensionamento após o término 
da obrigação, são elementos a exigir ação própria, em processo de 
conhecimento, o qual demandará exame e instrução adequados para aferição 
exata e ajustada às condições atuais das partes, não cabendo em ação de 
cumprimento de sentença" (e-STJ fl. 70).

Não há título executivo judicial ou extrajudicial apto a ensejar a cobrança dos 

alimentos, pois, desde que ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a obrigação 

findou, ficando exonerado o alimentante do pagamento a partir de então. Nesse sentido não há 

falar em cumprimento de sentença, exatamente como decidido pelo Juízo Primevo. 

Importante ressaltar que o recorrente reitera nos autos, em inúmeras ocasiões, 

inclusive no recurso especial, que nunca realizou pagamento superior ao objeto do acordo 

homologado por sentença, cingindo-se a depositar na conta da recorrida os valores devidos à 

filha, quantia que por muito tempo era administrada pela ex-mulher, mas que não era, em 

absoluto, destinado a outro fim.  

Por último, importante lembrar que o recorrente ajuizou uma ação de exoneração 

de alimentos devidos à filha em setembro de 2017, valendo alertar que a execução de alimentos 

foi proposta pela ex-esposa no mesmo dia em que ocorreu a citação de A. na mencionada ação 
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de exoneração de alimentos.

A restauração da obrigação do recorrente após quase duas décadas da extinção 

do dever (o acordo foi celebrado em 2001 e perdurou por 24 meses) é, ao fim e ao cabo, 

distorcer a ordem natural, pois a aquiescência tácita da genitora em ser auxiliada ser objeto de 

manipulação para a criação de obrigação inexistente. Afinal, a boa-fé precisa ser vista sob 

todos os ângulos na relação processual, até mesmo para não acarretar eventual 

enriquecimento ilícito.

A sentença na qual se funda a execução de alimentos é de 2001 e estabeleceu 

que a obrigação alimentar do recorrente duraria 24 (vinte e quatro) meses e, portanto, não 

seria mais exigível desde 2003. Além disso, uma sentença de mérito posterior julgou 

improcedente a pretensão de prorrogação da obrigação alimentar para além do prazo previsto 

no acordo homologado.

O recorrente continuou arcando com os alimentos espontaneamente até que em 

2017, quando passou a não mais "suportar o pagamento dos alimentos devidos (6 sal. mínimos 

+ faculdade + plano de saúde) à filha, que já havia completado 24 anos" (e-STJ fl. 235), moveu 

uma ação de exoneração ainda em trâmite na origem (processo 0249577-62.2017.8.19.001). 

Após ser citada naquela ação, a filha A. e a sua genitora, ora recorrida, instauraram 

cumprimento de sentença contra o recorrente, executando supostos alimentos em atraso pelo 

rito do art. 528 do Código de Processo Civil de 1973, o que não faz sentido, por inexistir 

condenação. A sentença na qual se fundaria a execução de alimentos data de 2001 e não é 

mais exigível desde 2003, porquanto já expirado o prazo de duração da obrigação (24 meses).

É cediço que a execução desamparada em título judicial ou extrajudicial é nula, 

como se antevê do conhecido brocardo romano "nulla executio sine titulo", razão pela qual a 

recorrida não é mais credora de alimentos, pois "a execução para cobrança de crédito 

fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível" (art. 783 do CPC de 2015).

(iv) Do dispositivo

Ante o exposto, s.m.j., divirjo do Relator para dar provimento ao recurso especial.

É o voto.
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