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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO
DE  ALIMENTOS.  OBRIGAÇÃO  ALIMENTAR
ENTRE  EX-CÔNJUGES.  SENTENÇA  DE
PARCIAL  PROCEDÊNCIA.  REDUÇÃO
INICIAL  EM  1/5  DO  VALOR,  HAVENDO
DECRÉSCIMO  ANUAL  NA  MESMA
PROPORÇÃO ATÉ A TOTAL EXONERAÇÃO.
SOLUÇÃO  EXONERATÓRIA  RAZOÁVEL.
NATUREZA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA
DOS  ALIMENTOS.  INTERPRETAÇÃO
HISTÓRICA  E  SISTEMÁTICA.
DESPROVIMENTO.

-  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
assimilou  o  fenômeno  da  emancipação  da  mulher,
atualmente  não  apenas  inserida  como  serviente  ao
casamento e filhos, mas sobretudo com a consciência
da  necessidade  de  sua  inserção  no  mercado  de
trabalho  para  contribuição  do  sustento  econômico
familiar.  A Corte  Superior  afirma que  os  alimentos
entre  ex-cônjuges são excepcionais e,  ainda quando
verificada a dependência do outro, deve possuir prazo
certo, lapso que assegure ao alimentando tempo hábil
para sua inserção no mercado de trabalho. 

- É certo que não se pode estimular o ócio, sob pena,
inclusive, de formação cultural prejudicial à própria
sociedade. Entretanto, deve-se chegar a uma solução
razoável, considerando, inclusive,  uma interpretação
histórica  e  sistemática,  de  forma  a  modificar,
paulatina e não abruptamente, a própria conduta que
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se espera de uma pessoa de conhecimento mediano.

-  No caso dos autos,  entendo que a solução adotada
pela  magistrada  sentenciante  se  revela  razoável,
sobretudo  quando,  de  imediato,  reduz  em  1/5  a
prestação  mensal  e,  ainda,  atende  ao  pedido
exoneratório num lapso razoável de tempo, de forma
a propiciar à ex-cônjuge um período para adequação
da  nova  situação  sem  o  auxílio  material  antes
percebido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar provimento ao recurso, para cassar a sentença, afastando a prejudicial de
prescrição. 

Trata-se de  Apelação Cível interposta  por  José Vasconcelos
Casado da Silva contra sentença (fls.  39/40) proferido pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Alagoinha que, nos autos da “Ação de Exoneração de
Alimentos” ajuizada em face de Marilúcia do Nascimento Soares da Silva,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Na peça de ingresso (fls. 02/04), o autor relatou que, no âmbito
da Ação de Revisão de Alimentos de nº 052.2005.000.687-4, restou fixada a
obrigação alimentar perante a promovida no valor de um salário mínimo e
meio. Enfatizou, porém, que, atualmente, a demandada é plenamente capac de
gerir sua própria vida, tendo, inclusive, contraído união estável há mais de 05
(cinco) anos. Ressaltou, ainda, que passou a constituir nova família, advindo o
nascimento  de  02  (dois)  filhos.  Ao final,  pleiteou a  exoneração da  pensão
devida à ex-cônjuge.

Contestação apresentada (fls. 21/22), alegando que, em breve
arrazoado,  não  ter  havido modificação  da  situação  financeira  de  ambas  as
partes.

Réplica impugnatória (fls. 28/31).

Após instrução, a Promotoria de Justiça de Alagoinha ofertou
parecer (fls. 36/38), manifestando-se pela procedência da ação e exoneração
da obrigação de prestação alimentícia.

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial,  nos
seguintes termos:

“Pelo exposto, e considerando o que mais dos autos
consta,  em  harmonia  parcial  com  o  parecer
ministerial, Julgo Parcialmente Procedente o Pedido
de  Exoneração  de  Alimentos,  para  exonerar  o
promovente  da  obrigação  de  pagar  pensão
alimentícia  à  sua  ex-esposa  Marilúcia  do
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Nascimento  Soares,  com  redução  proporcional  do
valor pago em 20% ao ano, tendo por data-base a
data do trânsito em julgado da presente sentença, até
o  atingimento  dos  100%  e,  consequentemente,
exoneração total da pensão alimentícia, ou seja, que
seja pago o valor de 80% de 1 salário mínimo e meio
no  primeiro  ano,  após  o  trânsito  em  julgado  da
sentença/  60%  no  segundo  ano;  40%  no  terceiro
ano; e, por fim, 20% de 1 salário mínimo e meio no
quarto  ano,  observando-se,  para  tanto,  sempre  a
data-base  para  incidência  da  redução  do
percentual”.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 43/47),
aduzindo  que  a  promovida,  mesmo  depois  de  separada,  jamais  desejou
trabalhar,  optando  por  viver  às  custas  do  ex-marido,  sendo  inaceitável  o
pagamento de pensão por quase 11 (onze) anos. Frisa ser irrazoável ter que
continuar pagando pensão alimentícia por mais 04 (quatro) anos, enaltecendo
a natureza excepcional e temporária dos alimentos entre ex-cônjuges. Por fim,
pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da  sentença  e  procedência  do
pedido inicial.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não
apresentou contrarrazões (fls. 50v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  54/55),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

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

Conforme se depreende dos autos, José Vasconcelos Casado da
Silva  foi  casado  com  Marilúcia  do  Nascimento  Soares  da  Silva,  sendo  o
matrimônio  realizado  em  30/06/1988.  A  promovida,  à  época,  tinha  17
(dezessete)  anos  de  idade,  ocupando-se  exclusivamente  dos  afazeres
domésticos, sendo o marido policial militar (fls. 08).

No ano de 2005, em decorrência da separação de fato do casal,
houve a propositura de ação de alimentos,  na qual foi homologado acordo
estipulando a obrigação de pagamento de pensão à ex-cônjuge no valor de 1,5
salário mínimo (fls. 14/15).

Eis o cenário fático que deu ensejo à constituição da obrigação
alimentar objeto desta demanda exoneratória, uma família que representava
tipicamente o cenário da época: um casal jovem, um homem com 22 (vinte e
dois)  anos  e  uma  mulher  com  17  (dezessete)  anos,  dedicando-se  esta
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exclusivamente  ao  lar.  Aproximadamente  17  (dezessete)  anos  após  o
casamento, houve a separação, fixando-se pensão para a manutenção da ex-
cônjuge.

A compreensão  arraigada  na  sociedade,  resultado,  inclusive,
dos julgamentos dos Tribunais pátrios,  concedia à população uma percepção
de  perpetuidade  do  pensionamento,  ainda  que  recentemente  desmistificada
com  a  consolidação  da  natureza  excepcional  e  temporária  pelo  Superior
Tribunal de Justiça.

É certo que não se pode estimular o ócio, sob pena, inclusive,
de  formação  cultural  prejudicial  à  própria  sociedade.  Entretanto,  deve-se
chegar  a  uma solução razoável,  considerando,  inclusive,  uma interpretação
histórica e sistemática, de forma a modificar, paulatina e não abruptamente, a
própria conduta que se espera de uma pessoa de conhecimento mediano.

Sobre a necessidade de ser realizada uma interpretação histórica
e sistemática, em caso de pensionamento,  confira-se o julgado do Superior
Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  PARADIGMAS
DE  TURMA  PERTENCENTE  A  OUTRA  SEÇÃO.
ÓRGÃO  JULGADOR.  CORTE  ESPECIAL.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.  PENSÃO  DEVIDA  A
DEPENDENTE  DE  SERVIDOR  MILITAR.  FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE OCORREU NA
VIGÊNCIA DAS LEIS N.
3.765/1960  E  N.  6.880/1980.  TEMPUS  REGIT
ACTUM.  INTERPRETAÇÃO  HISTÓRICA.
INTERPRETAÇÃO  SISTEMÁTICA.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
MEDIDA  PROVISÓRIA  N.  2.215-10/2001,  QUE
ESTENDEU O DIREITO À PENSÃO ATÉ A IDADE
DE  24  (VINTE  E  QUATRO)  ANOS,  QUANDO
ESTUDANTE  UNIVERSITÁRIO  O  DEPENDENTE
DO  INSTITUIDOR.  MERA  ADEQUAÇÃO
NORMATIVA.
EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de divergência interpostos
contra acórdão em que se discute a aplicabilidade do
inciso IV do § 2º do art.  50 da Lei n. 6.880/80 ao
filho dependente de militar falecido antes da vigência
do art. 27 da Medida Provisória 2.215-10/2001 (que
alterou o art. 7º da Lei n. 3.765/60, para estender o
direito  à  pensão  a  filhos  ou  enteados  até  vinte  e
quatro anos de idade, se estudantes universitários).
Deve-se  definir  se  o  filho  dependente  de  servidor
militar falecido tem direito à percepção da pensão
por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade,
utilizando-se, como fundamento, o inciso IV do § 2º
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do art. 50 da Lei n. 6.880/80.
2.  Verifica-se  uma  aparente  antinomia  normativa
surgida à  época da promulgação da Lei  6.880/80,
ocasião em que ainda vigia a redação original da Lei
3.765/60.  Isso  porque,  em  que  pese  a  nova
consideração da condição de dependente aos filhos
estudantes,  menores  de  24  (vinte  e  quatro)  anos,
desde  que  não  recebesse  remuneração,  a  Lei
3.765/60 continuava a prever que não era devida a
pensão por morte aos filhos do sexo masculino, após
a maioridade.
3. A Colenda Segunda Turma deste Superior Tribunal
de Justiça, nos paradigmas, assentaram que "[...] se
o  óbito  ocorreu  na  vigência  da  Lei  3.765/60,  a
pensão  somente  é  devida  ao  filho  maior  do  sexo
masculino  até  os  21 anos,  não sendo possível  sua
extensão  até  os  24  anos,  ainda  que  universitário,
previsão que somente passou a viger com a edição
da  Medida  Provisória  2.131/01.  [...]".  Assim
entendeu  com  base  em  dois  fundamentos:  1)  o
princípio do tempus regit actum;
2)  o  princípio  da  especialidade  na  resolução  das
antinomias.
4. Uma interpretação histórica e sistemática do tema
e  do  ordenamento  não  permite  aplicação  do
princípio  da  especialidade,  para,  simplesmente,
desconsiderar  o que está disposto,  desde 1980,  no
Estatuto dos Militares, o qual conferiu a condição
de dependente aos filhos estudantes, menores de 24
(vinte  e  quatro)  anos,  desde  que  não  recebesse
remuneração.
5. Nesse sentido, cai, também, por terra a aplicação
do princípio do tempus regit actum como fundamento
para  negar  o  direito  à  pensão  quando  o  óbito
ocorreu  após  a  vigência  da  Lei  6.880/80.  Isso
porque, desde a edição da mencionada Lei (e não só
com  a  edição  da  Medida  Provisória  2215-10,  de
31/8/2001),  deve-se  considerar  o  direito  à  pensão
por morte dos filhos até vinte e quatro anos de idade,
se estudantes universitários.
6. A edição da Medida Provisória n. 2215-10/2001
apenas buscou adequar, textualmente, o que, através
de  uma  interpretação  sistemática  se  extraía  do
ordenamento:  a condição de dependente dos filhos
estudantes,  menores de 24 (vinte  e quatro)  anos e,
por consequência, seu direito à pensão por morte do
genitor militar.
7.  Embargos  de  divergência  conhecidos  e  não
providos para pacificar o tema no seguinte sentido:
quando igualmente vigentes ambos diplomas (Lei n.
3.765/1960 e Lei n. 6.880/1980) na data do óbito do
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instituidor  da  pensão,  o  filho  estudante  de  até  24
anos  será  beneficiário  da  pensão  por  morte  de
militar”.
(STJ,  EREsp  1181974/MG,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
16/09/2015, DJe 16/10/2015). (grifo nosso).

Tendo  sido  fixada  em  2005,  bem  como  afirmando  que
constituiu nova família, modificando sua situação econômica, além de alegar
que a ex-mulher igualmente se encontra com um novo companheiro, ajuizou a
presente demanda exoneratória.

De  antemão,  registre-se  que  não  há  no  caderno  processual
qualquer elemento de prova que indique a constituição de nova família pela
apelada,  bem  como  que  demonstre  ter  havido  alteração  quanto  à  sua
necessidade de percepção de alimentos. Inexistem quaisquer indícios de que
esteja trabalhando ou que tenha obtido capacidade laborativa que a coloque
em  condições  de  introdução  imediata  no  mercado  de  trabalho.  Não  se
desincumbiu  o  autor,  pois,  de  comprovar  a  alteração  inicial  quanto  à
necessidade de auxílio para subsistência de sua ex-cônjuge.

A seu turno, também não se vislumbra modificação substancial
e  idônea  da  condição  do  alimentante  no  sentido  de  continuar  a  efetuar  o
auxílio material à promovida.  Isso porque é regra prevista no art.  1.709 do
Código  Civil  que  o  novo  casamento  do  cônjuge  devedor  não  extingue  a
obrigação alimentar resultante do anterior divórcio. A situação laboral do autor
é,  pois,  a mesma, não sendo suficiente a alegação de constituição de nova
família para, por si só, significar a exoneração de obrigação alimentar.

Apesar  de  mantido  o  binômio  necessidade-possibilidade
previsto no §1º do art. 1.694 do Código Civil, há de se chegar à solução média
da  obrigação  alimentar  entre  ex-cônjuges,  considerando  justamente  sua
natureza excepcional e temporária.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assimilou  o  fenômeno  da  emancipação  da  mulher,  atualmente  não  apenas
inserida  como  serviente  ao  casamento  e  filhos,  mas  sobretudo  com  a
consciência  da  necessidade  de  sua  inserção  no  mercado  de  trabalho  para
contribuição do sustento econômico familiar.

A Corte  Superior,  em  posicionamento  consolidado,  assevera
que  os  alimentos  entre  ex-cônjuges  são  excepcionais  e,  ainda  quando
verificada  a  dependência  do  outro  a  carência  de  assistência  alheia,  deve
possuir prazo certo,  lapso que assegure ao alimentando tempo hábil para sua
inserção no mercado de trabalho. 

Nessa hipótese, a depender do decurso do prazo, a desoneração
ou  redução  dos  alimentos  fixados  inicialmente  sem  limite  temporal  se
justifica,  ainda  que  não  haja  modificação  da  situação  econômica  dos  ex-
cônjuges.  A  obrigação  apenas  se  torna  perene,  quando  verificada  a
incapacidade  permanente  para  o  trabalho  ou  a  impossibilidade  prática  de
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reinserção no mercado laboral.

A propósito, confiram-se os julgados do Superior Tribunal de
Justiça:

“CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  ALIMENTOS
DEVIDOS  AO  EX-CÔNJUGE.  PEDIDO  DE
EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.   Cinge-se  a  controvérsia  a  determinar  se  o
recorrente deve ser exonerado da pensão paga a sua
ex-cônjuge, desde a época da separação,  ocorrida
há  quase  dezesseis  anos,  tendo  em  vista  que  a
recorrida  exercia  atividade  como  comerciante  à
época da separação.
2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser
fixados por prazo certo, suficiente para, levando-se
em  conta  as  condições  próprias  do  alimentado,
permitir-lhe uma potencial inserção no mercado de
trabalho  em  igualdade  de  condições  com  o
alimentante.
3.  Particularmente,  impõe-se  a  exoneração  da
obrigação alimentar tendo em vista que a alimentada
esta aposentada tem uma fonte de renda e recebeu
pensão  alimentícia  por  dezesseis  anos,  tempo esse
suficiente e além do razoável para que ela pudesse se
restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro
do ex-cônjuge.
4. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ,  REsp  1653149/SP,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
28/03/2017, DJe 30/03/2017).

“AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ALIMENTOS.  EX-CÔNJUGES.
EXCEPCIONALIDADE.  OBRIGAÇÃO  COM
TERMO  CERTO.  AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO
JULGADA  PROCEDENTE.  ALIMENTANDA  QUE
TRABALHA EM EMPRESA FAMILIAR E AUFERE
RENDA DOS BENS PARTILHADOS QUANDO DA
SEPARAÇÃO.  TESE  DO  RECURSO  ESPECIAL
QUE  DEMANDA  REEXAME  DE  CONTEXTO
FÁTICO  E  PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  ÓBICE
CONTIDO  NA  SÚMULA  N°  7/STJ.  AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1   -   Nos  termos  da  jurisprudência  atualmente
consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges
devem  ser  fixados,  como  regra,  com  termo  certo,
somente  se  justificando  a  manutenção  por  prazo
indeterminado  do  pensionamento  em  face  de
situação  excepcional,   como  a  incapacidade
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permanente para o trabalho ou a impossibilidade de
reinserção no mercado de trabalho.
2  -  Hipótese em que Tribunal de origem, soberano
na análise da prova,  concluiu pela procedência do
pedido  de  exoneração,  em face  das  possibilidades
financeiras da alimentanda, bem como em razão da
não  comprovação  da  incapacidade  de  prover  o
próprio sustento, de forma que a tese defendida no
recurso especial demanda reexame do contexto fático
e  probatório  dos  autos,  vedado  pela  Súmula  n°
7/STJ.
3  -  Agravo interno a que se dá provimento para
negar provimento ao agravo em recurso especial”.
(STJ,  AgInt  nos  EDcl  no  AREsp  679.175/SP,  Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,
julgado em 07/03/2017, DJe 18/04/2017).

No  caso  dos  autos,  entendo  que  a  solução  adotada  pela
magistrada sentenciante se  revela razoável,  sobretudo quando, de imediato,
reduz em 1/5 a prestação mensal e, ainda, atende ao pedido exoneratório num
lapso razoável de tempo, de forma que propicie à ex-cônjuge um período para
adequação da nova situação sem o auxílio material antes percebido.

Nesse mesmo sentido, esta Corte de Justiça já se deparou com a
situação de razoabilidade em fixação de um prazo antes da exoneração:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  DE
ALIMENTOS.  EX-ESPOSA.  ARGUIÇÃO  DE
MUDANÇA  NA  SITUAÇÃO  FINANCEIRA  DO
ALIMENTANTE OU DA ALIMENTANDA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  PENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE,  TODAVIA,  DE
PERPETUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA,
À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE PROVA, PELA APELADA, DA INCAPACIDADE
DE  PROVER  O  SUSTENTO.  REFORMA  DA
SENTENÇA, EXCLUSIVAMENTE PARA MANTER O
PENSIONAMENTO POR MAIS 5 (CINCO) ANOS.
TERMO RESOLUTIVO RAZOÁVEL À AQUISIÇÃO
DE  MEIOS  DE  SUBSISTÊNCIA POR  PARTE  DA
ALIMENTANDA,  ACASO  INEXISTENTES
ATUALMENTE. PROVIMENTO PARCIAL. 
-  Nos  termos  do  ordenamento  jurídico  pátrio,  a
exoneração  dos  alimentos  apenas  tem  cabimento
quando suficientemente  comprovada a  modificação
na  situação  econômica  de  quem  os  percebe,  sem
olvidar, entretanto, que o ônus da prova recai sobre
quem pretende a alteração, nos exatos termos do art.
373, I, CPC. 
-  Embora  inexistente,  in  casu,  a  prova  da
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modificação do binômio necessidade-possibilidade, a
abalizada Jurisprudência consagra que os alimentos
devidos  a  ex-cônjuge  não  podem  se  perpetuar  no
tempo, mormente quando aquele detém condições de
prover  o  seu  próprio  sustento,  sob  pena  de
enriquecimento  sem  causa.  À  luz  desse  mister,  é
salutar a estipulação de termo resolutivo à referida
obrigação  alimentícia,  razoável  e  proporcional  ao
caso. 
-  Nesse  prisma,  o  STJ  entende  que  "os  alimentos
devidos entre ex-cônjug 'os alimentos devidos entre
ex-cônjuges não podem servir de fomento ao ócio ou
ao  enriquecimento  sem  causa.  Por  isso,  quando
fixados  sem  prazo  determinado,  a  análise  da
pretensão do devedor de se exonerar obrigação não
se  restringe  à  prova  da  alteração  do  binômio
necessidade-possibilidade,  mas  deve  agregar  e
ponderar outras circunstâncias, como a capacidade
potencial do alimentado para o trabalho e o tempo
decorrido entre o início da prestação alimentícia e a
data do pedido de desoneração' (REsp 1396957, Rel.
Min.  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  DJe
20/06/2014)”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00069032020138152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em
29-05-2017).

Logo,  a  interpretação  conferida  pelo  juízo  a  quo se  revela
absolutamente  adequada,  sob  o  ponto  de  vista  histórico  e  sistemático  do
ordenamento jurídico pátrio, havendo uma redução progressiva até a completa
exoneração  da  obrigação  alimentar,  em  tempo  razoável,  consideradas  as
peculiaridades da formação familiar desfeita após a separação conjugal.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a sentença.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior. 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, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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