
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005943-93.2015.815.2001.
Origem : 3ª Vara de Família da Capital.
Relator      : Juiz Convocado Ricardo Vital de Almeida.
Apelante : José Carlos Oliveira da Silva.
Advogado : Admildo Alves da Silva.
Apelada    : Raquel Karla Santos Oliveira.
Advogado : Pedro Gomes Bessa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO
DE  ALIMENTOS.  ALIMENTADA  MAIOR  DE
IDADE.  ESTUDANTE  DO  PROJOVEM.
NECESSIDADE  DA  APELADA  DE  DAR
CONTINUIDADE  AOS  ESTUDOS.
EXONERAÇÃO  INDEVIDA.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  As  decisões  que  fixam  alimentos  sempre  trazem
ínsita  a  cláusula  rebus  sic  stantibus,  ou  seja,  são
modificáveis.  Com  efeito,  a  fixação  da  prestação
alimentar  se  faz  em  atenção  às  necessidades  do
alimentando  e  às  possibilidades  do  alimentante.
Diante desse cenário, ocorrendo alteração na situação
financeira de uma destas partes, poderá o interessado
reclamar,  conforme as  circunstancias,  a  exoneração,
redução ou a majoração do encargo alimentar.

- Inobstante a apelada ter 19 anos de idade, bem como
não  cursar faculdade,  é  de  se  ponderar  que  a
documentação  acostada  aos  autos  comprova  que
aquela  se  encontra  regularmente  matriculada  no
“Projovem”,  o que demonstra o seu interesse em dar
continuidade  aos  estudos  e  se  capacitar
profissionalmente  para  sua  inserção  no  mercado  de
trabalho.

-  Ademais,  inexistem elementos  comprobatórios  de
mudanças  na  capacidade  financeira  do  alimentante.
Assim,  tendo  em  vista  que  a  apelada  necessita  da
verba para uma circunstância especial, qual seja, dar
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prosseguimento  aos  seus  estudos,  não  deve  ser
afastada  a  obrigação  do  genitor  de  lhe  prestar
alimentos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em negar provimento
ao Recurso Apelatório, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Carlos Oliveira
da Silva  hostilizando sentença proferida pelo Juízo da  3ª Vara de Família da
Capital que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada em face
de Raquel Karla Santos Oliveira, julgou improcedente o pedido.

Retroagindo ao petitório inicial,  narra  o autor  ser devedor da
pensão  alimentícia  da  requerida  (Ação  de  Alimentos  nº  0020873-
44.2000.815.2001),  no  percentual  de  15%  (quinze  por  cento)  de  sua
remuneração líquida mensal. 

Assevera, contudo, que a alimentada já atingiu a maioridade e
não frequenta instituição de ensino superior, fatos esses que respaldam o seu
pedido de exoneração de alimentos. 

Contestando a ação (fls. 23/26), a promovida alega ser estudante
e necessitar  dos alimentos enquanto perdurar a sua condição.  Relata ter sido
ludibriada ao assinar a declaração de concordância da exoneração da obrigação
alimentar,  uma vez que seu genitor afirmou que a declaração seria necessária
para que sua mãe conseguisse um emprego. 

Réplica Impugnatória (fls. 30/35). 
  
Audiência realizada (fls. 51).

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls.  54/57), cuja
ementa assim restou redigida:

“AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS  –
CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO
DA  CAPACIDADE  DO  ALIMENTANTE  –
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  1.694  DO  CC  –
IMPROCEDÊNCIA.
É cabível ação de exoneração de alimentos quando
ficar  constatado  que  o  alimentante  sofreu
considerável redução na sua capacidade econômica,
impossibilitando-o  de  continuar  cumprindo  com  a
obrigação alimentar.”

Embargos de Declaração rejeitados (fls. 58/67 e 72/74).

Inconformado, o demandante interpôs Apelação (fls. 76/91), em
cujas razões defende ser devida a exoneração dos alimentos, pois a alimentante
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é maior de idade, tem uma filha e atualmente possui um companheiro. Alega
ter ocorrido modificação na sua condição financeira, uma vez  que constituiu
nova família e a sua esposa encontra-se grávida. Informa, ainda, que, devido as
dificuldades, atualmente reside na casa de sua genitora.  Por fim, pugna pelo
provimento  do  apelo  e  reforma  da  decisão  recorrida,  julgando-se,
consequentemente, procedente a demanda. 

Contrarrazões ofertadas (fls. 99/105).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  (fls.  111/114),
opinando pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença. 

É o relatório.

VOTO. 

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo interposto, passando à análise de seus argumentos recursais.

Como relatado, José Carlos Oliveira da Silva ajuizou a presente
demanda com o objetivo de ser exonerado da obrigação alimentícia fixada, em
favor de sua filha, por sentença homologatória de acordo prolatada nos autos
da Ação de Alimentos nº 0020873-44.2000.815.2001. 

Afirma que sua situação financeira, desde a data da prolação da
referida  decisão  judicial,  mudou  completamente,  tendo  constituído  nova
família com a Sra. Marília Natália Araújo da Silva, a qual, inclusive, encontra-
se  grávida.  Assevera  que  atualmente,  por  não  ter  condições  financeiras  de
pagar aluguel, reside na casa da sua genitora. Sustenta, ainda, que deve ser
exonerado dos alimentos devido a alimentada ser maior de idade, ter uma filha
e possuir um companheiro. 

Pois bem.  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 Cahali 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."  (CAHALI, Yussef Sahid.
Dos Alimentos, São Paulo, RT, pg. 401).

Todavia, é de se ponderar que nesses casos o alimentado deverá
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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.

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.  nº
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, inobstante a apelada ter 19 anos de idade,
bem  como  não  cursar faculdade,  é  de  se  ponderar  que  a  documentação
acostada aos autos comprova que aquela se encontra regularmente matriculada
no  “Projovem”,  o  que  demonstra  o  seu  interesse  em dar  continuidade  aos
estudos  e  se  capacitar  profissionalmente  para  sua  inserção  no  mercado  de
trabalho.

Ademais, inexistem elementos comprobatórios de mudanças na
capacidade financeira do alimentante.  Assim, tendo em vista  que a apelada
necessita  da  verba  para  uma  circunstância  especial,  qual  seja,  dar
prosseguimento aos seus estudos, não deve ser afastada a obrigação do genitor
de lhe prestar alimentos.
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Outrossim, importante salientar que não restou demonstrado nos
autos  que  a  alimentada  reside  com um companheiro,  tampouco que  houve
modificação de sua  condição financeira  em virtude da mencionada relação,
como sustentado pelo apelante. 

Ademais, destaco que a recorrida não exerce qualquer atividade
remunerada, como bem consignou o Ministério público:

“No  caso,  embora  Raquel  tenha  atingido  a
maioridade,  não  sendo  mais  inquestionáveis  suas
necessidades,  uma  vez  que  atualmente  conta  com
mais de 18 anos de idade demonstrou ainda carecer
dos  alimentos  em  proporção  que  atenda  a  suas
necessidades,  visto  que  comprovou  continuar
estudando  no  Projovem,  e  não  exercer  atividade
remunerada.” (fls. 112). 

A meu sentir,  portanto,  não  parece  razoável,  neste  momento,
exonerar o alimentante de sua obrigação perante a promovida, que corresponde
a 15% (quinze por cento) de seus vencimentos,  valor que não é elevado, mas
que favorece para que a apelada prossiga com seus estudos.

Por oportuno, trago à baila julgados desta Corte de Justiça que
coadunam com o pensamento em disceptação:

“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  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00097725320138152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em
27-10-2015). 
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E, 

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  ALIMENTOS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO
GENITOR  DO  ALIMENTANDO.  JUNTADA  DE
DOCUMENTOS  NOVOS  EM  SEDE  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 397, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS. MÉRITO.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE 18
ANOS.  DEFICIT  DE  APRENDIZAGEM.
DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE
TRABALHO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO.
COMPROVAÇÃO.  SUBSISTÊNCIA  DO
ALIMENTANTE.  COMPROMETIMENTO.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  POSSIBILIDADE
DEMONSTRADA.  QUANTUM  ESTIPULADO.
OBSERVÂNCIA  AO  BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO. - Consoante o enunciado no art. 397, do
Código  de  Processo  Civil,  somente  se  admite  a
juntada de  documentos em sede de  apelação se  os
mesmos  visarem  à  comprovação  de  fatos
supervenientes, pelo que, não sendo este o caso dos
autos,  não  se  conhece  dos  documentos  novos
anexados  ao  reclamo.  -  A  obrigação  de  prestar
alimentos ao filho maior de idade, além de decorrer
do dever de solidariedade humana e econômica que
deve existir entre pai e filho, encontra respaldo nos
arts. 1.694, 1.695 e 1.696, todos do Código Civil. -
Apesar  de  não desobrigar  do  encargo alimentar,  o
alcance da maioridade faz desaparecer a presunção
da  necessidade,  que  deve  ser  comprovada  pelo
interessado.  -  O filho que,  embora maior de idade,
ainda cursa o ensino fundamental, em decorrência de
dificuldade  de  aprendizagem,  necessita  do  amparo
financeiro  do  seu  genitor,  o  qual  tem a  obrigação
moral e legal de contribuir para sua formação, a fim
de  proporcionar-lhe  uma  existência  minimamente
digna.”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00002582720148150551, 4ª Câmara Especializada
Cível,  Relator  DES FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO, j. em 22-09-2015).

Por  fim,  ressalto  que  as  decisões  que  tratam  da  obrigação
alimentar sempre trazem ínsita  a  cláusula  rebus sic stantibus,   ou seja,  são
modificáveis. Com efeito, a fixação ou manutenção da prestação alimentar se
faz  em  atenção  às  necessidades  do  alimentando  e  as  possibilidades  do
alimentante,  entrementes,  nada  obsta  que,  ocorrendo  alteração  na  situação
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fática em debate,  o interessado volte a reclamar a exoneração ou redução do
encargo alimentar. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo a quo.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado em substituição 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, 13 de junho de 2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado- Relator
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