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APELANTE: Djair de Lima Sales (Adv. Catarine de Oliveira Barbosa – OAB/PB 16.625)
APELADO: Edna Macedo dos Santos Sales (Adv. Válber Maxwell Farias Borba – OAB/PB 

14.685) 

APELAÇÃO.  ALIMENTOS.  BINÔMIO 
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  EX-CÔNJUGE.  AFIRMAÇÃO 
DE  QUE  NECESSITA  DE  ASSISTÊNCIA  PARA  SOBREVIVER. 
AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS 
DA  AUTORA.  ALIMENTOS  INDEVIDOS.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO.

“Os  alimentos  ao  ex-cônjuge  são  devidos  em  face  do  dever  de 
solidariedade  previsto  em  lei,  quando  demonstrada  a  efetiva 
necessidade e dependência econômica - na forma prevista no art. 
1.694 do Código Civil”. Cabe a alimentada, ex-esposa do recorrente, 
demonstrar  minimamente  a  necessidade  de  percepção  de  ajuda 
financeira para sobreviver. Sendo ela jovem, não tendo restrições 
que  dificultem  o  labor,  bem  assim  não  demonstrando  a 
necessidade da percepção dos alimentos, o provimento do recurso 
para reformar a sentença e desobrigar o recorrente do pagamento 
da verba é medida que se impõe.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 226.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
parcialmente  procedentes  os  pedidos  formulados  na  ação  de  divórcio  cumulada  com 
pensão alimentícia proposta por  Edna Macedo dos Santos Sales em desfavor de Djair de 



Lima Sales.

Na  decisão,  o  magistrado  registrou  haver  a  manifestação  dos 
cônjuges de não mais manter o vínculo conjugal,  bem assim que, em sendo a cônjuge 
varoa, dedicada aos afazeres do lar, necessária o arbitramento de pensão alimentícia, que 
julgou adequada no importe de meio salário mínimo.

Inconformado,  recorre  o  demandado  aduzindo  que  já  não  mais 
convive  com  a  recorrida  há  mais  de  dez  anos,  bem  assim  que  nunca  pagou  pensão 
alimentícia,  uma  vez  que  a  apelada  sempre  se  sustentou  por  seus  próprios  meios, 
descaracterizando a dependência econômica.

Sustenta  que vive  em união  estável  com outra  mulher  desde que 
deixou a cidade de Campina Grande, tendo nascida duas filhas. Defende que é funcionário 
de  uma  empresa  no  Distrito  Federal,  percebendo  mensalmente  R$  3.395,00  (três  mil 
trezentos e noventa e cinco reais) mensais, bem assim que vive em casa locada.

Argumenta  que  os  autos  estão  instruídos  com  documentos  que 
comprovam a existência de outra família e de despesas com a manutenção desta.

Por outro lado, critica o valor fixado a título de pensão alimentícia, 
aduzindo ser arbitrado sem critérios ou fundamentos, além de sustentar a não aplicação 
da regra de alimentos para ex-cônjuges jovens e aptos ao trabalho.

Garante  que a  recorrida  vive  maritalmente  com outro  homem há 
vários anos,  sendo a relação explícita  e  notória,  o  que reforçaria  o  não pagamento da 
pensão.  Ao final,  pede o  provimento  do recurso  para  reformar  a  sentença  e  afastar  a 
obrigação alimentícia.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Por  fim,  diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério 
Público, deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 
169, §1º, do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte reside em definir se a recorrida 
tem direito à pensão alimentícia a ser paga pelo recorrente, no valor equivalente a meio 
salário mínimo.

Segundo  leciona  Maria  Berenice  Dias,  "a  obrigação  alimentar  em 
favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência. Está previsto na lei 
(CC 1.694), sem quaisquer restrições temporais ou limitações com referência ao estado 



civil dos obrigados. Logo, solvido o vínculo matrimonial e havendo necessidade de um 
e possibilidade  de outro,  é  estabelecido  o encargo alimentar,  que  persiste  enquanto 
permanecer  inalterada  a  condição  econômico-financeira  de  ambos  os  cônjuges." 
(Manual de Direito das Famílias, 8ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
529/530) 

Neste  particular,  ressalte-se  que  autora  aduz  necessitar  do 
pagamento da pensão para sobreviver, eis que estaria passando necessidade, já que paga 
aluguel  e  precisa  adquirir  bens  básicos  para  sua  manutenção.  Embora  sustente  tais 
afirmações, não há uma única prova sequer que as corrobore: não há recibo de locação de 
imóvel, notas fiscais de serviços de energia, água, comprovantes de residência ou qualquer 
outro documento que demonstre, minimamente, a veracidade das informações.

Ademais, embora alegue que o recorrente já depositava valores para 
sua manutenção, comprovou apenas dois depósitos em dinheiro feitos na conta de sua 
genitora (04/01/13 e 14/01/2013), que não permitem identificar o depositante, tornando-se, 
portanto, inservíveis para demonstrar suas alegações.

Outrossim,  mesmo  afirmando  que  manteve  convivência  com  o 
recorrente  mesmo  após  ele  ir  morar  no  Distrito  Federal,  poucas  são  as  provas  da 
manutenção  do  relacionamento.  Com  efeito,  as  fotografias  juntadas  aos  autos  não 
conseguem se traduzir em provas robustas de que o relacionamento fora mantido mesmo 
o apelante estando vivendo noutra cidade há mais de oito anos, bem assim que a tenha 
mantido durante todo esse tempo.

Em  verdade,  a  apelada  se  preocupou  muito  mais  em  provar  a 
capacidade econômica do recorrente, chegando a destacar até mesmo a marca das roupas 
que usava, do que provar sua necessidade de perceber a pensão alimentícia.

À luz de tal conjuntura, faz-se mister asseverar que, à procedência do 
pleito, nos termos do ordenamento jurídico, afigura-se imprescindível a prova inequívoca 
de que a autora necessita da assistência financeira para sobreviver, circunstância esta que 
não está comprovada, conforme reclama o art. 373, CPC, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior1: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse 

1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.



da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus 
da prova”. 

Com efeito, frise-se que referido ônus consiste na conduta processual 
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa 
se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que 
pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, 
fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No  dizer  de  Kisch,  o  ônus  da  prova  vem  a  ser,  portanto,  a 
“necessidade  de  provar  para  vencer  a  causa,  de  sorte  que  nela  se  pode  ver  uma 
imposição e uma sanção de ordem processual”.2

Desse entendimento não destoa a jurisprudência:

“Os  alimentos  ao  ex-cônjuge  são  devidos  em  face  do  dever  de 
solidariedade  previsto  em  lei,  quando  demonstrada  a  efetiva 
necessidade e dependência econômica - na forma prevista no art. 
1.694  do  Código  Civil”.  (TJ-MG  -  AC:  10476110016831001  MG, 
Relator:  Ana  Paula  Caixeta,  Data  de  Julgamento:  26/09/2013, 
Câmaras  Cíveis  /  4ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação: 
01/10/2013)

Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  ao  recurso  para 
reformar a sentença e afasta a necessidade de pagamento de pensão alimentícia em favor 
da autora/recorrida. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.

2 apud, Kisch, p. 421.



Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


