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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO
DE  ALIMENTOS.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO
DO  JUIZ.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  FILHA
MAIOR  GRADUADA  EM  ENFERMAGEM  E
MATRICULADA  EM  SEGUNDO  CURSO
SUPERIOR.  CAPACIDADE DE PROVER SEU
PRÓPRIO SUSTENTO.  FIM DA OBRIGAÇÃO
DE  ALIMENTAR.   MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

– Encontrando-se  o  juiz  singular  pronto  para
proferir  o  julgamento,  diante  da  liberdade  que  lhe
conferida pela lei para apreciar as provas dos autos e
formar  seu  convencimento,  poderá  ele  julgar
antecipadamente a lide.

– Ao  revés  daqueles  que  são  alimentados  por
força de obrigação decorrente do dever de sustento,
inerente  ao  pátrio  poder,  em  que  se  presumem  as
necessidades dos filhos menores; os maiores de idade
que pleiteiam alimentos devem, por sua vez, produzir
provas inequívocas de que não possuem condições de
prover a própria subsistência..

– Estando a recorrida, já graduada,  matriculada
em  novo  curso  superior,  são  os  alimentos
convenientes  à  mesma  que  tem  que  arcar  com  os
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custos de sua nova escolha,  mas não são,  contudo,
imprescindíveis.  Não  há  presunção  de  necessidade
em favor da recorrente que, maior, capaz e graduada
no curso de Enfermagem, pode aferir  renda de seu
próprio  labor,  inexistindo  motivo  para  manter  a
relação de dependência econômica dela em relação ao
genitor,  não  merecendo,  pois,  reforma  o  decisum
objurgado.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, rejeitar  a  preliminar, à unanimidade.  No mérito,  por igual
votação, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  76/84), interposta  por
Stephanie Souto Casado do Nascimento, hostilizando a sentença (fls. 69/73)
proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Família da Comarca da Capital,
que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por Sebastião
Alcantara do Nascimento, julgou procedente a demanda.

Retroagindo ao petitório inicial, narra o autor ser devedor da
pensão alimentícia da requerida (Ação de Alimentos nº 200980275545), no
percentual de 15 (quinze por cento) de sua remuneração líquida mensal.

Aduz,  contudo,  que  a  alimentanda  já  atingiu  a  maioridade,
estando  com  26  (vinte  e  seis)  anos,  encontrando-se  formada  no  curso  de
enfermagem, podendo, assim, prover seu sustento. De outro lado, alega o autor
encontrar-se em difícil situação financeira, pois da além da referida pensão, é
responsável pelo sustento de sua família (esposa e dois filhos).

Contestando  a  ação,  alega  a  promovida  ser  estudante,  não
possuindo meios  de  continuar  o  seu  curso  superior  sem o  recebimento  da
pensão de seu pai. Requer, ao fim, seja a demanda julgada improcedente, ou,
alternativamente, seja fixado prazo determinado para que se dê a exoneração,
qual seja, a conclusão do curso superior de Direito no Centro Universitário de
João Pessoa.

O  Ministério  Público  de  primeiro  grau  manifestou-se  pela
procedência do pedido (fls. 66/68).

Sentenciou  a  Magistrada  de  base,  julgando  procedente  a
demanda,  exonerando,  em  consequência,  o  autor  da  obrigação  de  prestar
alimentos à filha maior (fls. 69/73).

Irresignada,  a  promovida  interpôs  recurso  apelatório  de  fls.
76/84, repetindo a mesmas razões da peça contestatória e aduzindo nulidade
da  sentença  por  cerceamento  do  direito  de  defesa,  face  ao  julgamento
antecipado da  lide sem que houvesse  sequer  intimação para a  apontar  nos
autos as provas que pretendia produzir, descartando, ainda, a possibilidade de
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acordo entre as partes.

Contrarrazões às fls. 97/98..

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.110/113) opinando
pelo  rejeição  da  preliminar  de  nulidade,  não  se  manifestando  do  mérito,
porquanto ausente o interesse público primário.

É o relatório.

V O T O

Presentes as condições de admissibilidade recursal, conheço do
presente recurso, pelo que passo à analisá-lo.

1 – Preliminar de Cerceamento de Defesa:

Aduz  a  apelante  nulidade  da  sentença  por  cerceamento  do
direito de defesa, face ao julgamento antecipado da lide sem que houvesse
sequer intimação para a apontar nos autos as provas que pretendia produzir,
descartando, ainda, a possibilidade de acordo entre as partes.

Sem razão.. Explico.

Encontrando-se  o  juiz  singular  pronto  para  proferir  o
julgamento,  diante  da  liberdade que lhe conferida  pela  lei  para apreciar  as
provas  dos  autos  e  formar  seu  convencimento,  poderá  ele  julgar
antecipadamente a lide.

Muito  bem pontua  Cassio  Scarpinella  Bueno,  em  sua  obra
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, 3º edição de 2010, que:

“Para a compreensão do 'julgamento antecipado da
lide', é importante ter presente que é o juiz – e só ele
– o destinatário da prova. É o magistrado que tem
que  se  convencer  da  veracidade  das  alegações
trazidas ao seu conhecimento pelo autor, pelo réu  e
por  eventuais  terceiros.  É  ele  que,  desenvolvendo
cognição estará pronto, ou não, para o julgamento,
isto é, para acolher ou deixar de acolher o pedido do
autor (ou, se for o caso, do réu) e prestar a tutela
jurisdicional respectiva.”(pag. 247).

Conclui, então, que:

“Nesta  perspectiva,  o  'julgamento  antecipado  da
lide'  justifica-se  quando o  juiz  está  convencido de
que  não  há  mais  necessidade  de  qualquer  outra
prova para a formação de sua cognição sobre quem,
autor  ou  réu,  será  tutelado  pela  atuação
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jurisdicional.”(pag. 247).

Importante salientar que o destinatário da prova é o julgador,
sendo  prerrogativa  deste,  aferir  o  amadurecimento  do  acervo  probatório,
visando à formação de seu convencimento. Logo, deve interromper a marcha
processual  sempre  que  a  questão  controvertida  já  esteja  devidamente
esclarecida.  

Nesse sentido, cito julgado deste Tribunal: 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
TAXAS  DE  CONDOMÍNIO.  CERCEAMENTO  DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA
CONTÁBIL.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
PRESCINDIBILIDADE.  QUESTÃO  DE  MÉRITO
UNICAMENTE  DE  DIREITO.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DO ART.
330, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  O  juiz  é  o
destinatário  da  prova,  competindo-lhe  a
determinação da realização daquelas  que  entender
necessárias,  bem  como,  a  dispensa  das  que  se
mostrarem  inúteis  ou  protelatórias,  de  forma  a
conferir ao processo maior celeridade e economia.”
(TJPB; AC 073.2010.000127-7/001; Quarta Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Wolfram  da
Cunha Ramos; DJPB 22/05/2013; Pág. 14). 

No caso  em tela  os  documentos  colacionados   aos  autos  se
fizeram  suficientes  para  a  formação  do  convencimento  do  Magistrado
primevo, que assim pontuou:

“Tem suporte legal, o interesse do autor em querer
desconstituir  a  obrigação alimentar,  em função de
sua filha ter atingido a maioridade e já se encontrar
apta  para  o  mercado  de  trabalho,  conforme  está
patenteado  nos  autos,  posto  que  não  contestou  a
afirmação  constante  na  inicial  de  que  já  era
detentora de um curso superior.  E,  ainda, segundo
alegadopela parte  promovida,  está matriculada em
um  segundo  curso  superior,  ou  seja,  curso  de
Direito”.

Afere-se, pois, que a Juíza a quo, dentro da liberdade que lhe é
conferida pela lei, utilizando-se das provas já colacionas aos autos, proferiu
decisão  de  mérito,  apontando  devidamente  as  razões  e  motivos  de  seu
convencimento.

Ademais,  o  julgamento  antecipado  da  lide  não  obsta  a
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realização de  acordo  entre  as  partes,  sendo as  mesmas  transacionarem em
qualquer fase do processo.

 Nesses  termos,  considerando  as  linhas  acima  declinadas,
entendo que deve ser rechaçada a alegação da recorrente.

2 – Mérito.

Consoante  relatado,  Stephanie  Souto  Casado do Nascimento,
interpôs recurso de apelação hostilizando a sentença proferida pelo Juízo de
base  que  nos  autos  da  Ação  de  Exoneração  de  Alimentos  ajuizada  por
Sebastião Alcantara do Nascimento, julgou procedente a demanda.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o poder familiar cessa com a
maioridade  dos  filhos,  entretanto,  tal  assertiva  não  significa  que  os  filhos
maiores estejam impedidos de perceber alimentos de seus genitores, eis que a
relação  parental  persiste.  Logo,  aqueles  podem  pleitear  alimentos,  ou
continuar a percebê-los, com base na relação de parentesco.

A respeito do tema Yussef Sahid Cahali1 leciona:

"A  doutrina,  de  maneira  uniforme,  inclusive  com
respaldo na lei, identifica duas ordens de obrigações
alimentares, distintas, dos pais para com os filhos:
uma resultante do pátrio poder, consubstanciada na
obrigação  de  sustento  da  prole  durante  a
menoridade (CC, art. 231, IV); e outra, mais ampla,
de caráter geral, fora do pátrio poder e vinculada à
relação de parentesco em linha reta." 

Todavia, é de se ponderar que nestes casos o alimentado deverá
demonstrar os requisitos exigidos nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 do Código
Civil, senão vejamos:

“Art.  1.694.  Podem  os  parentes,  os  cônjuges  ou
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
que necessitem para viver de modo compatível com a
sua  condição  social,  inclusive  para  atender  às
necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção
das necessidades do reclamante e  dos recursos da
pessoa obrigada.

Art. 1.695.  São devidos os alimentos quando quem
os  pretende  não  tem  bens  suficientes,  nem  pode
prover,  pelo  seu  trabalho,  à  própria  mantença,  e
aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem
desfalque do necessário ao seu sustento.”

1CAHALI, Yussef Sahid. Dos Alimentos, São Paulo, RT, pg. 401.
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Neste  pensar,  destaco  que,  ao  revés  daqueles  que  são
alimentados por força de obrigação decorrente do dever de sustento, inerente
ao pátrio poder, em que se presumem as necessidades dos filhos menores; os
maiores de idade que pleiteiam alimentos devem, por sua vez, produzir provas
inequívocas de que não possuem condições de prover a própria subsistência. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  julgamento  do  Resp.
1198105,  de  relatoria  da  Ministra  Nancy  Andrighi  já  assentiu  que  “a
necessidade  do  alimentado,  na  ação  de  exoneração  de  alimentos,  é  fato
impeditivo  do  direito  do  autor,  cabendo  àquele  a  comprovação  de  que
permanece tendo necessidade de receber alimentos".

Visando  flexibilizar  o  entendimento  acima  esposado,  a
Jurisprudência pátria consagrou o entendimento de que os filhos maiores, que
cursam ensino superior ou profissionalizante estão inseridos em uma condição
especial,  que,  por  si  só,  é  suficiente  para  caracterizar  a  permanência  da
mencionada necessidade de perceber alimentos, pois estes, em geral, tornam-
se  essenciais  para  que  se  viabilize  o prosseguimento  dos  estudos  da  parte
alimentada. 

Na hipótese dos autos, a apelante conta com 26 anos de idade e
alega não exercer atividade remunerada, encontrando-se matriculada no Curso
de Direito.

Ocorre que analisando o contexto dos autos, afere-se tratar do
segundo curso superior da alimentanda, que já é formada em Enfermagem,
encontrando-se, assim, apta a ingressar no mercado de trabalho e aferir renda
para  seu  sustento,  possibilitando,  inclusive,  o  prosseguimento  do  curso  de
Direito.

Em caso similar , decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul:

“EXONERAÇÃO DE  ALIMENTOS.  FILHA
MAIOR,  CAPAZ  E  COM  QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL.  CABIMENTO.  1.  A  alegada
intenção  da  alimentada  de  fazer  concurso  público
não  legitima  a  sua  intenção  de  manter
indefinidamente  a  pensão  alimentícia.  2.  Sendo  a
alimentada é maior, com 24 anos, capaz, formada em
Direito e aprovada no exame da OAB, plenamente
apta ao trabalho, e, não havendo qualquer indicativo
da sua necessidade de continuar recebendo pensão
de  alimentos,  é  cabível  exonerar  o  genitor  desse
encargo.  Recurso  desprovido.” (Apelação Cível  Nº
70059676684,  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Sérgio  Fernando  de
Vasconcellos Chaves, Julgado em 02/07/2014) 
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Entendo,  pois,  que  estando  a  recorrida,  já  graduada,
matriculada em novo curso superior, são os alimentos convenientes à mesma
que tem que arcar com os custos de sua nova escolha, mas não são, contudo,
imprescindíveis. 

Não há presunção de necessidade em favor da recorrente que,
maior, capaz e graduada no curso de Enfermagem, pode aferir renda de seu
próprio  labor,  inexistindo  motivo  para  manter  a  relação  de  dependência
econômica  dela  em  relação  ao  genitor,  não  merecendo,  pois,  reforma  o
decisum objurgado.

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR AVENTADA
E  NEGO  PROVIMENTO AO RECURSO,  mantendo  íntegra  a  sentença
vergastada.

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível  do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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