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    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  em  estabelecimento  de
ensino,  como  complemento  da  sua  educação,
que é dever residual do poder familiar, está o pai
obrigado a auxiliá-lo.
 
     No caso, resta demonstrada a persistência
da necessidade do filho alimentado, que, apesar
de contar 19 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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 92.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  JORGE  DANTAS

DOS SANTOS contra a Decisão de fls.  64/66 prolatada pelo  Juízo da Vara

Única da Comarca de Alagoa Grande que, nos autos da Ação de Exoneração

de  Alimentos proposta em  face  de  JORGE  LUIZ  RAMALHO  DE  MELO

DANTAS, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, o Apelante reitera a maioridade do Apelado e

a  desnecessidade  do  recebimento  do  encargo  alimentar.  Sustenta  que  o

Recorrido efetuou matrícula em curso superior, apenas para evitar a perda da

pensão alimentícia. Aduz que possui meios de subsistência, por administrar um

sítio deixado por seu avô,  assim como convive com uma mulher,  em união

estável, constituindo família, fls. 67/71. 

Contrarrazões, fl. 74, pela manutenção do Decisum.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do

Recurso Apelatório (fls.80/86).

É o relatório.

VOTO

A  questão  trazida  para  apreciação  da  Câmara  é  a

inconformidade do Apelante com a manutenção da pensão alimentícia paga em

favor de seu filho, maior de idade.

Inicialmente,  quanto  à  alegação  de  maioridade  civil  e  de

inexistência  de  direito  à  percepção  da  pensão  alimentícia,  tem-se  que  a

jurisprudência pátria tem pacífico entendimento, no sentido de que, por si só,

este não é motivo suficiente para afastar o dever  de prestar  alimentos aos

filhos,  revelando-se  imperiosa  para  a  manutenção  da  ajuda  material  a

comprovação  por  parte  do  alimentado  de  que  ainda  necessita  da  verba

alimentar, já que suas necessidades não mais são presumidas.
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Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS.
FILHO  ESTUDANTE.  PROVA DA PERSISTÊNCIA DA
NECESSIDADE  DO  AUXÍLIO  PATERNO.
RESTABELECIMENTO  DA  VERBA.  1.  A  maioridade
civil,  por  si  só,  não  é  motivo  determinante  à
exoneração dos alimentos, sendo imperiosa a cabal
demonstração por parte do alimentado de que ainda
persiste  dependendo do auxílio  material,  já  que  as
suas necessidades não mais são presumidas.  2. No
caso,  está  demonstrada a  persistência  da necessidade
do filho alimentado, que conta 18 anos de idade e estuda
em faculdade particular. 3. Não tendo sido comprovada a
ocorrência  de  substancial  alteração  nas  possibilidades
financeiras  paternas,  é  de  rigor  o  restabelecimento  da
verba alimentar. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível
Nº  70070008958,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Ricardo  Moreira  Lins  Pastl,
Julgado em 08/09/2016) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ALIMENTOS.  FILHA
MAIOR DE IDADE.  ESTUDANTE.  NECESSIDADE  DO
AUXÍLIO PATERNO. COMPROVAÇÃO. GENITOR QUE
NÃO  DEMONSTROU  A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA.  BENEFÍCIO  DA  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  ACERCA  DA
ALEGADA  HIPOSSUFICIÊNCIA  ECONÔMICA
INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A
maioridade  civil,  por  si  só,  não  tem  o  condão  de
afastar o dever de prestar alimentos em decorrência
de relação de parentesco. 2. A alimentada, apesar de
contar 19 anos de idade, demonstrou que necessita
da ajuda material paterna à sua subsistência, uma vez
que está estudando e não trabalha. 3. Por outro lado, o
alimentante não comprovou a alegada impossibilidade de
arcar  com  a  verba  alimentar  fixada  na  origem  (em  2
salários mínimos). 4. Não tendo o recorrente comprovado
suficientemente  a  sua  alegada  hipossuficiência
econômica,  não  faz  jus  ao  benefício  da  assistência
judiciária gratuita. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Cível Nº 70064667280, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Ricardo  Moreira  Lins  Pastl,
Julgado em 20/08/2015) 

No  caso  concreto,  entendo  que  o  Alimentado,  que  conta

atualmente  19  (dezenove)  anos  de  idade,  demonstrou  a  necessidade  de

permanecer  recebendo  amparo  paterno,  porquanto  comprovou  frequentar

ensino superior e não possuir atividade remunerada.

Sobre  a  questão,  importante  transcrever  trecho  do  parecer

ministerial, fl. 83: 
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“O  Recorrido,  em  2015,  ou  seja,  um  ano  antes  do
ajuizamento da demanda em apreço, foi aprovado para
cursar Direito na UEPB (fls. 32/33), contudo, em virtude
de problemas com a documentação exigida para fins de
efetivação da matrícula, teve que impetrar Mandado de
Segurança para assegurar a vaga.

Infere-se, ainda, que em razão da pendência de decisão
de  mérito  nos  autos  do  Remédio  Constitucional  suso
mencionado,  o  Apelado,  no  segundo  semestre  do  ano
passado,  efetuou  matrícula  no  Curso  de  Direito  da
UNESC (fl. 62).

Nota-se,  portanto,  que  o  Recorrido,  quando  do
ajuizamento  da  demanda  em  apreço,  não  estava
estudando por questões alheias a sua vontade, qual seja
a espera de decisão judicial que lhe permitisse o acesso
ao curso superior para o qual, antes mesmo do término
do ensino médio (fl. 35), foi aprovado. Ademais, o fato de
ter procurado uma Instituição Privada de Ensino Superior
no segundo semestre de 2016 demonstra não o receio de
perder  a  verba  alimentar  auferida,  mas  a  intenção  de
adiantar os estudos no curso para o qual foi aprovado em
Universidade Pública, na qual, acaso vencedor nos autos
do  Processo  nº  001935-66.2015.815.0031,  poderá
aproveitar as matérias já cursadas”.

Dessa forma, mesmo reconhecendo que o Apelado é apto para

o labor por ser jovem e saudável, tem-se que é inquestionável que ainda não

atingiu qualificação profissional para, com seu trabalho, prover sozinho o seu

sustento.

Quanto à alegação de que o filho convive com uma mulher em

união estável, o “print screen” juntado à fl. 55 não comprova que o Recorrido

casou e tenha constituído família.

O  Alimentante,  ora  Apelante,  a  seu  passo,  não  demonstrou

nenhuma mudança na extensão de seus atuais  rendimentos,  ônus que lhe

incumbia e não o fez, não podendo seu primogênito, que ainda necessita de

seu auxílio, restar desamparado no momento de sua formação acadêmica.

Assim,  a  conclusão  é  que  a  prova  dos  autos  não  indica

qualquer  alteração  de  significativa  importância  para  justificar  a  exoneração

pretendida,  impondo-se,  consequentemente,  a  manutenção  da  Sentença

recorrida.
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Por  tais  razões,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, mantendo o  Decisum em todos

os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Clea Marinho da Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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