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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. PRELIMINAR: NULIDADE DA
SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAIORIDADE CIVIL
ALCANÇADA. FILHOS MAIORES E CAPAZES. PLENA
APTIDÃO PARA EXERCER ATIVIDADES LABORAIS.
CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR
OPORTUNA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- O dever do genitor de prestar alimentos a sua prole
cessa quando os filhos atingem a maioridade, salvo
quando estes forem portadores de deficiência física ou
mental, ou ainda frequentarem curso universitário até
atingir os vinte e quatro anos de idade.
- Os apelantes possuem plena capacidade física e
mental para, através de trabalho digno, proverem seu
próprio sustento. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Lívia Mangueira
Barbosa e Ênio Saraiva Mangueira hostilizando sentença (fls. 79/82) oriunda da 4ª
Vara de Família da Comarca da Capital-PB, prolatada nos autos de Ação de
Exoneração de Alimentos, ajuizada por Francisco Mangueira Maciel, ora
Apelado, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial.
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O Autor, ora apelado, move a presente Ação de exoneração de
alimentos, aduzindo que seus filhos já atingiram há  muito tempo a maioridade e
exercem atividades laborais remuneradas (fls. 13/14): a filha Maria Lívia conta com
trinta e sete anos, é médica formada, casada com um médico e plantonista de vários
hospitais; enquanto o filho Ênio conta  com trinta e quatro anos, exerce função em
uma empresa privada e também tem condições de gerir sua própria vida. 

Ao sentenciar o feito (fls. 79/82), o Magistrado a quo julgou procedente
a ação, no sentido de exonerar a parte recorrida da obrigação de prestar alimentos
para os seus filhos, ora recorrentes.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso apelatório (fls.
84/92), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob a alegação de
julgamento citra petita do referido decisium. No mérito, pugnaram pela reforma da
decisão.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou suas contrarrazões (fls.
95/101), refutando os termos da Apelação e pugnando pela manutenção da decisão
hostilizada em todos os seus termos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se opinando (fls. 115/118)
pela rejeição da preliminar levantada pelos Apelantes e, no mérito, pugnou pelo
prosseguimento do feito sem manifestação de mérito, porquanto ausente interesse
público que torne necessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Em seu Apelo, os recorrentes levantaram a preliminar de nulidade da
sentença, alegando que a mesma foi proferida de forma citra petita, tendo em vista
que o Magistrado deixou de analisar tal tese em contestação, no sentido da carência
de ação do Autor.

Argumentou ainda que, caberia ao Magistrado, quando da prolação da
sentença, pronunciar-se sobre a viabilidade da presente ação exoneratória ante o
fato de os alimentos terem sido fixados em Ação de divórcio, pois, neste caso, só
caberia uma ação de modificação de cláusula.
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Todavia, tal preliminar não merece prosperar, conquanto o douto Juízo
tenha deixado de analisar a citada preliminar, pois tal conduta não invalida o feito,
uma vez que a alegação prefacial não possui qualquer razão de existir.

Vê-se que, com a edição da Lei nº 5.478/68, a revisibilidade, quer
modificativa quer  exonerativa da pensão alimentícia entre cônjuges, tornou-se
admissível sem qualquer discriminação quanto à forma de estipulação anterior, com
a interpretação ampliada de seu artigo 15:

Art. 15: “A decisão judicial sobre alimentos não transita em
julgado e pode a qualquer tempo ser revista em face da
modificação da situação financeira dos interessados.”

Diante disso, tal preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do intento
recursal.

Quanto ao mérito propriamente dito, vê-se que o “thema decidendum”
cinge-se  em torno  do  pedido  do  Autor/apelado  de  exonerar-se  da  obrigação  de
prestar alimentos aos seus filhos, por serem os mesmos maiores de idade.

Como se sabe, o novo Estatuto Civil de 2002 alterou a disciplina legal
sobre o tema da exoneração dos alimentos, passando a dispor, em seu art. 1.701
que:

"a  pessoa  obrigada  a  suprir  alimentos  poderá  pensionar  o
alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do
dever de prestar o necessário à sua educação,  quando menor"
(Grifei).

Diante dessa disposição, alguns juristas esposaram o entendimento de
que o dever de prestar alimentos se encerraria com o advento da maioridade do
alimentando. No entanto, interpretando de forma sistêmica o novo Código, verifica-
se que não fora esta a intenção do
legislador ordinário.

O fato é que existem duas modalidades de encargos legais a que se
sujeitam os genitores em relação aos seus filhos: o dever de sustento e a obrigação
alimentar.
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 O dever de sustento concerne ao “Poder Familiar”, antigo pátrio poder, 
e, por conseguinte, vincula a prestação de alimentos até o implemento da 
maioridade ou emancipação do filho, posto que, nesta hipótese, a presunção da 
necessidade do alimentado é absoluta. 

Seu fundamento legal reside no art. 229 da Constituição Federal, assim
como no art. 1.566, IV, do Código Civil de 2002. Confira-se, respectivamente:

“Art. 229 da CF - "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os
filhos  menores,  e  os  filhos  maiores  têm  o  dever  de  ajudar  e
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”

Art. 1.566 do CC. “São deveres de ambos os cônjuges:
IV - sustento, guarda e educação dos filhos”.

Dessa forma, cessando o “Poder Familiar“, quer pela maioridade, quer
pela emancipação, cessa consequentemente o dever de sustento. 

Não  obstante,  a  obrigação  alimentar não  se  vincula  ao  “Poder
Familiar”, mas, sim, à  relação de parentesco, representando uma obrigação mais
ampla, conforme se pode perceber da dicção do art. 1.695 c/c 1.696 do Código Civil
de 2002. 

Veja-se:
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.

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre
pais  e  filhos,  e  extensivo  a  todos  os  ascendentes,  recaindo  a
obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Nesse  sentido,  o  insigne  mestre  YUSSEF  SAHID  CAHALI1,  com
brilhantismo peculiar, 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; e outra, mais ampla, de caráter geral, fora do pátrio
poder e vinculada à relação de parentesco em linha reta" ("Dos
Alimentos" - São Paulo: Ed. RT, 1994 - p. 401.).
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A consequência empírica do acima exposto é que  a exoneração de
prestar  alimentos  não  é  automática, com  a  mera  ocorrência  da  maioridade  do
alimentado. É que embora, nessa hipótese, tenha-se, de fato, cessado o  dever de
sustento, os pais continuam obrigados a alimentar seus filhos devido à  relação de
parentesco.

Desse modo, para que o genitor continue a prestar alimentos, deverá o
alimentado demonstrar que não possui condições financeiras de prover seu próprio
sustento.

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  vem,  reiteradamente,
decidindo:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  DIREITO  DE  FAMÍLIA.  ALIMENTOS.
AGRAVO  REGIMENTAL.  FILHO  MAIOR  DE  IDADE.  SÚMULA
358/STJ. 1. "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que
atingiu  a  maioridade  está  sujeito  à  decisão  judicial,  mediante
contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula 358/STJ). 2.
No  caso,  trata-se  de  execução  de  alimentos,  havendo  as
instâncias ordinárias preconizado que, em momento algum, houve
a  notícia  de  que  o  alimentante  tenha  promovido  ação  de
exoneração  de  alimentos  em face  de  sua  filha.  Também ficou
registrado  que  não  houve  qualquer  decisão  judicial,  nem  de
contraditório,  a  determinar  a  extinção  alimentar.  3.  Logo,  nos
termos  da  referida  Súmula  358/STJ,  não  é  possível,  nesta
oportunidade,  concluir  pela  pretendida  exoneração  dos
alimentos,  pois  não  foi  propiciada  à  alimentanda  a
oportunidade  de  comprovar  se  efetivamente  ainda  deles
necessita, mesmo que ela conte com idade mais avançada. 4.
Agravo  regimental  não  provido.”(AgRg  nos  EDcl  no  AREsp
398208/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALMÃO  -  DJe
19/11/2013).

Igualmente:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
FAMÍLIA.ALIMENTOS.  EXONERAÇÃO.MAIORIDADE.
NECESSIDADE.  ÔNUS  DA  PROVA.  1.  O  advento  da
maioridade  não extingue,  de  forma automática,  o  direito  à
percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos
em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas
relações  de  parentesco,  em  que  se  exige  a  prova  da
necessidade do alimentado. 
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2.  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.  3.  A percepção  de  que  uma  determinada  regra  de
experiência está sujeita a numerosas exceções acaba por impedir
sua  aplicação  para  o  convencimento  do  julgador,  salvo  se
secundada por outros elementos de prova. 4. Recurso provido.”
(REsp  1198105  /  RJ  Relª.  Ministra  NANCY ANDRIGHI  -  DJe
14/09/2011). 

Assim,  pode-se  afirmar  que  com  o  implemento  da   maioridade  do
alimentado, há uma inversão do ônus da prova, devendo o beneficiário demonstrar
que não possui condições financeiras de prover sua própria mantença. Até porque, a
prestação de alimentos não pode dar azo à ociosidade do alimentado, razão pela
qual a referida inversão se justifica.

Outrossim, conforme relato do mestre Yussef Said Cahali, há julgados
que  temperam a  necessidade  de  demonstração  da  dependência  econômica,
fazendo  presumir que,  se  o  alimentado,  por  exemplo,  estiver  matriculado  em
instituição de ensino, a pensão alimentícia deverá ser concedida até a conclusão do
ensino superior ou até que o alimentado complete 24 (vinte e quatro) anos, o que
ocorrer primeiro. A partir de então, deverá o beneficiário demonstrar que continua
impossibilitado de prover sua própria subsistência. 

Observe-se:

"julgados há, também, que, ainda por inspiração da eqüidade, ou
por  economia  processual,  preservam a pensão concedida para
sustento  do  filho  menor,  agora  sob  o  color  de  obrigação
alimentícia,  para  além  do  momento  inicial  da  maioridade,
recusando a exoneração do genitor, 'se a essa conclusão leva
a prova dos autos'"

(...)
"tal  entendimento  tem  sido  geralmente  adotado  naqueles
casos em que o filho encontra-se cursando escola superior: 

Perlustrando  os  autos,  minuciosamente,  verifica-se  que  os
demandados, ora recorrentes, atingiram, há muito tempo, a maioridade (fl. 13/14): a
filha, Maria Livia, tem trinta e sete anos, é médica formada, casada com um médico
e plantonista de vários hospitais; enquanto o filho, Ênio, tem  trinta e quatro anos,
exerce função em empresa privada e tem condições de gerir sua própria vida. 
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Outrossim, os Apelantes não trouxeram aos autos nenhum documento
(fls.  43/55)  capaz de atestar  que não possuem condições de prover  sua própria
mantença, o que corrobora com a desnecessidade da manutenção da obrigação de
alimentar do Apelado.

Acrescente-se, ainda, que a prestação alimentícia não pode dar azo à
ociosidade, deve ser concedida tão-somente “ad necessitatem”.

Para arrematar, há de salientar a prudente lição do eminente civilista
Clóvis Bevilácqua:

“Aquele que possui bens ou está em condições de prover a
sua subsistência, por seu trabalho, não tem direito a viver à
custa dos outros. O instituto dos alimentos foi criado para
socorrer os necessitados, e não para fomentar a ociosidade
ou estimular o parasitismo. Eles se dão, pietatis causa, ad
necessitarem, não ad utilitatem, e, muito menos, ad voluptatem”.
(Código Civil Comentado, v. 2. p. 390).

Como se pode perceber, assiste razão o Apelado ao postular a
exoneração de alimentos dos seus dois filhos maiores e profissionalmente ativos,
pois não restou  configurado  nos  autos provas de que os recorrentes estão
incapacitados  de trabalhar e de  proverem seu próprio sustento, desobrigando seu
genitor de garantir-lhe pensão alimentícia. 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo
incólume a sentença de primeira instância.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº.Sr. Des. Leandro dos Santos, Presidente em
exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, o Exmº. Dr. Ricardo Vital de
Almeida,  a Exmª.  Drª.  Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para substituir o
Des. José Ricardo Porto) e o Exmº. Sr. Des. Leandro dos Santos. Presente à sessão
a Exmª. Drª. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em  31 de março de
2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

g/06
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