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APELAÇÃO  CÍVEL.  FAMÍLIA.  ALIMENTOS.
EXONERAÇÃO.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
IMPLEMENTO DA MAIORIDADE DA FILHA. ESTUDO DE
CURSO  SUPERIOR.  EMPREGO  PÚBLICO.  AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SITUAÇÃO CONCRETA QUE
RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA PENSÃO. AUSÊNCIA
DE  PROVA  PELO  AUTOR  DA  SUA  SITUAÇÃO
FINANCEIRA.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
APELATÓRIO DESPROVIDO.  

Havendo  demonstração  satisfatória  da  necessidade  da
filha, maior de  idade,  que cursa faculdade,  em  receber
pensão alimentícia, e não comprovando o Alimentante a sua
impossibilidade, correta a manutenção dos alimentos. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Hermano  Anacleto  Duarte interpôs Apelação  contra  a  Sentença  (fls.

129/132) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Família desta Capital, nos autos

da  Ação  de  Exoneração  de  Alimentos  por  ele  intentada  em  face  de  Prisciliane

Marques Anacleto, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento  de  que  a  filha
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do Autor ainda tem dependência econômica.

Em suas razões (fls.134/138), alegou que a Demandada tem idade superior

a 18 anos e exerce cargo público de agente comunitário de saúde, bem como trabalha na

função de digitadora, sendo ambos os serviços em Campinas - SP, onde reside.

Aduziu,  também,  que  pela  situação  de  contrair  nova  família  não  possui

condições  de  continuar  arcando  com o  pensionamento,  o  que  também  demonstra  a

alteração do binômio alimentar.

Sustentou, ainda, que 30% do seu salário a título de pensão está causando-

lhe sérias dificuldades financeiras. 

Ao final, pugnou pelo provimento do Apelo, com a reforma da sentença para

que seja exonerado do pagamento dos alimentos. 

Em  Contrarrazões  (fls.  145),  a  Apelada  pugnou  pelo  desprovimento  do

Recurso,  afirmando  que  só  tem um emprego  e  não  se  opondo  ao  cancelamento  da

pensão a partir de julho de 2018, quando conclui o Curso de Nutrição.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo inacolhimento da Irresignação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Alega o Autor que perante o Juízo da 4ª Vara de Família desta Capital ficou

estabelecido  o  percentual  de  30%  (R$  866,84)  para  sua  filha  Prisciliane  Marques

Anacleto, descontados do seu salário do cargo de Técnico em Gestão Penitenciária (R$

3.581,09) e que essa situação está causando dificuldades financeiras perante sua nova

família.
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Sustenta que a descendente tem dois empregos e a renda por ela auferida

supera seus rendimentos, pelo que sendo a jovem maior de 18 anos não tem obrigação

na prestação alimentícia.

Como se sabe, a maioridade não exclui o dever alimentar. Apenas desfaz a

presunção  de  necessidade  que  decorre  da  menoridade,  cabendo,  então,  aos

alimentandos a demonstração de que ainda necessitam do pensionamento, ao passo que,

para ter êxito em seu pedido, caberá ao Demandante a demonstração de que não possui

mais as mesmas condições de adimplir o valor dos alimentos, conforme detinha quando

de sua fixação.

No caso, embora a alimentanda, à época do ajuizamento da Ação com 18

anos  de  idade  e  hoje  conte  com  provavelmente  21  anos,  tenha  implementado  a

maioridade, não mais se presumindo a necessidade, restou demonstrado que precisa do

auxílio  paterno,  pois,  ainda que  apenas trabalhe como agente comunitário  de saúde,

considerada  sua  saída  do  outro  emprego  (fl.  153),  está  frequentando  faculdade

regularmente (fl. 157).

Ao se tratar de curso em instituição de ensino particular, está comprovada a

necessidade de pagamento de mensalidade no valor de R$ 837,22 (fl.94), além do que,

por  óbvio,  também  é  demandado  gastos  com  materiais  didáticos,  moradia,

deslocamentos,  alimentação,  saúde,  etc,  o  que  comprova  que  as  carências  da

Alimentanda ainda existem, razão pela qual precisa do auxílio paterno a fim de melhor

qualificar-se ao mercado de trabalho, já que o valor que aufere no emprego, de vínculo

Celetista, com a Prefeitura de Campinas-SP é de R$ 1.331,26, não sendo suficiente ao

custeio de suas despesas (fl.155).

Por outro lado, o Autor não apresentou um documento sequer comprovando

a nova família e os respectivos gastos pessoais ou familiares.

Como  se  vê,  as  circunstâncias  acima  evidenciadas  não  autorizam  a

exoneração dos alimentos pretendida, porque a filha demonstra continuar necessitando
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do pensionamento por mais um período.

Por fim, não obstante a Demandada não se oponha ao cancelamento da

pensão a partir de julho de 2018, quando concluir o Curso de Nutrição, considerando que

pelo Código Civil são obrigados a fornecer alimentos os parentes consanguíneos até o

segundo grau, cônjuges ou companheiros em razão do princípio da solidariedade familiar,

que  o  Autor,  perdurando  sua  atual  situação,  pleiteie  a  exoneração  dos  alimentos  no

momento próprio, não significando, com isso, que venha a logar êxito.

Com  tais  considerações,  CONHECIDO  RECURSO,  NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 
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