
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000687-09.2014.815.2001.
ORIGEM: 3ª Vara de Família da Comarca da Capital.
RELATOR:  Ricardo Vital de Almeida, Juiz de Direito convocado para substituir o  Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Metuzael Barros Lins.
ADVOGADO: Admildo Alves da Silva.
APELADA: Amanda Gabriela Lima de Barros.
ADVOGADO: João Gaudêncio Diniz Cabral.

EMENTA:  EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS.  PENSÃO  ALIMENTÍCIA.
ALIMENTANDA MAIOR E ESTUDANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE  MODIFICAÇÃO  DA  CAPACIDADE  DE  PAGAMENTO  DO  DEVEDOR,
APTA  A  ENSEJAR  A  EXONERAÇÃO  DA  PENSÃO.  IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO. NÃO  COMPRAVADA  A  MUDANÇA  NA  SITUAÇÃO
FINANCEIRA  DO  ALIMENTANTE.  EXONERAÇÃO  DO  ENCARGO
ALIMENTAR RELATIVO À FILHA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA
AUTOSSUFICIÊNCIA.  MANUTENÇÃO DO DEVER LEGAL.  MAIORIDADE
QUE NÃO IMPLICA INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO
DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

“1. A superveniência de mudança na situação financeira é pressuposto necessário
para  a  redução  do  encargo  alimentar,  impondo-se  sopesar  as  possibilidades  do
alimentante e as necessidades do alimentando com o valor estabelecido a título de
alimentos. 2. A maioridade não ilide, de per si, a obrigação alimentar do pai para
com  a  filha”.  (TJPB;  APL  0049633-46.2013.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
20/07/2015; Pág. 13)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0000687-09.2014.815.2001,  em que figuram como  Apelante Metuzael  Barros
Lins e Apelada Amanda Gabriela Lima de Barros.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e negar-lhe
provimento. 

VOTO.

Metuzael Barros Lins interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca desta Capital, f. 40/45, nos autos da Ação
de Exoneração de Alimentos por ele ajuizada em face de Amanda Gabriela Lima
de  Barros,  que  julgou  improcedente  o  pedido,  ao  fundamento  de  que  ele  não
comprovou a mudança real da situação financeira da Alimentanda,  ora Apelada,
mantendo inalterada a obrigação alimentar por ele devida.



Em suas razões, f. 47/53, afirmou que, no momento da fixação da pensão
alimentícia, sua filha era menor e não exercia atividade remunerada, ao passo que
agora ela atingiu a maioridade, está matriculada em um curso superior e prestando
serviços  como  ajudante  de  cabeleireira,  percebendo  remuneração  mensal  de
aproximadamente R$ 1.000,00, consoante alega.

Sustentou que se encontra em uma nova união estável, com outros dois
filhos, argumentando que teve um aumento nas despesas e que vem passando por
dificuldades  financeiras,  motivo  pelo  qual  assevera  que  não  pode  continuar
honrando com os alimentos no montante anteriormente fixado.

Pugnou  pelo  provimento  do  Apelo  e  reforma  da  Sentença,  para  que  o
pedido seja julgado procedente e ele seja exonerado de sua obrigação alimentar.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou Contrarrazões, conforme
a Certidão de f. 56.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 63/66, sem manifestação sobre
o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de sua
intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e dispensado de preparo, pelo que, presentes os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A  exoneração,  redução  ou  majoração  do  encargo  alimentar  tem  como
pressuposto a superveniência de mudança na situação financeira de quem os supre
ou na de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil1.

O advento da maioridade civil  não extingue automaticamente o direito de
receber alimentos, mormente quando se tratar de pessoa que ainda é estudante. 

A  maioridade  civil  não  representa,  necessariamente,  a  independência
financeira, pelo que a jurisprudência já consolidada dos Órgãos Fracionários deste
Tribunal de Justiça tem garantido ao alimentando estudante a manutenção da pensão
alimentícia  que  já  esteja  percebendo,  desde  que  reste  comprovado  o  binômio
necessidade/possibilidade.

Nesse sentido:

CIVIL. Apelação cível. Ação de alimentos. Maioridade da filha. Necessidade da
alimentada estudante. Subsistência da obrigação alimentar. Recurso desprovido.
A exoneração de prestar alimentos não se opera automaticamente com a mera
ocorrência da maioridade do alimentado. É que embora, nessa hipótese, tenha, de
fato, cessado o dever de sustento, os pais continuam obrigados a alimentar seus

1  Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre,
ou na  de quem os recebe,  poderá o interessado reclamar ao  juiz,  conforme as  circunstâncias,
exoneração, redução ou majoração do encargo.



filhos devido à relação de parentesco. (TJPB; APL 0006439-25.2015.815.2001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos; DJPB 24/02/2016; Pág. 15)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.  PEDIDO
JULGADO  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  MAIORIDADE  CIVIL.
ESTUDANTE.  NECESSIDADE  DA  ALIMENTADA  COMPROVADA.
POSSIBILIDADE  DO  ALIMENTANTE.  EXONERAÇÃO  DO  ENCARGO
INDEFERIDO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  O  poder  familiar  cessa
quando  o  filho  atinge  a  maioridade  civil,  mas  não  desaparece  o  dever  de
solidariedade decorrente da relação parental. Se o filho precisa de alimentos para
garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino, como complemento da
sua  educação,  que  é  dever  residual  do  poder  familiar,  está  o  pai  obrigado  a
auxiliá-los.  No  caso,  está  demonstrada  a  persistência  da  necessidade  da  filha
alimentada, que, apesar de contar 22 anos de idade, ainda é estudante e depende
financeiramente do pai,  de forma que,  não  tendo sido também comprovada a
alegada ocorrência de alteração nas possibilidades financeiras paternas, é de rigor
a  manutenção  da  sentença.  (TJPB;  APL 0009772-53.2013.815.2001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 10/11/2015;
Pág. 8)

APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
VALOR  DA  PENSÃO  ALIMENTÍCIA.  COMPRAVADA  MUDANÇA  NA
SITUAÇÃO  FINANCEIRA  DO  ALIMENTANTE.  EXONERAÇÃO  DO
ENCARGO  ALIMENTAR  RELATIVO  À FILHA  MAIOR.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DE  SUA  AUTOSSUFICIÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DEVER
LEGAL.  NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  DO  PERCENTUAL  ÀS
NECESSIDADES  DAS  ALIMENTANDAS  E  PROPORCIONAL  AOS
RECURSOS  DO  ALIMENTANTE.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. A superveniência de mudança na
situação financeira é pressuposto necessário para a redução do encargo alimentar,
impondo-se  sopesar  as  possibilidades  do  alimentante  e  as  necessidades  do
alimentando com o valor estabelecido a título de alimentos. 2. A maioridade não
ilide,  de  per  si,  a  obrigação  alimentar  do  pai  para  com a  filha.  (TJPB;  APL
0049633-46.2013.815.2001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 20/07/2015; Pág. 13)

O Apelante sustenta a modificação de sua condição econômica, bem como a
independência financeira da Apelada, contudo, limitou-se a apresentar a Certidão de
Nascimento da Alimentanda, f. 10, e o Termo de Audiência em que foram fixados os
alimentos,  f.  11,  documentos que não se prestam a comprovar as alegações,  não
obstante o ônus fundado no art. 333, I, do Código de Processo Civil2.

Portanto, considerando que a maioridade da Apelada não ilide, de  per si, a
obrigação alimentar, porquanto, apesar de haver completado dezoito anos, não há
prova de que aufere, por conta própria, rendimentos para sua subsistência, impõe-se
a  manutenção  da  obrigação  do  Apelante  em  permanecer  contribuindo  para  sua
subsistência, mantido o pensionamento de 33% sobre o salário-mínimo.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

2 Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;



Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


