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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001751-72.2016.815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara de Família da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Francisco Batista da Paz.
ADVOGADO: Ailton Gomes de Oliveira (OAB/PB 9.546)
APELADO: Maria da Penha da Silva.
ADVOGADO: Francisco Eugênio Gouvêia Neiva (OAB/PB 11.447).

EMENTA:  APELAÇÃO.  EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS. PLEITO  DE
EXONERAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ESTABELECIDA EM FAVOR DA EX-
CÔNJUGE.  CONSTITUIÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  DA  ALIMENTANDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EX-ESPOSA TENHA CONSTITUÍDO NOVA
UNIÃO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  1.708,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de
prestar alimentos.” Art. 1.708, Código Civil. 

2. Nas ações de agravação, redução e exoneração de alimentos, é ônus do proponente
apresentar em juízo provas fidedignas da variação na sua capacidade financeira e/ou
modificação nas necessidades do alimentando, ou da causa de extinção da obrigação.

3. Recurso conhecido e desprovido. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0001751-72.2016.815.0000,  em que figuram como Apelante  Francisco
Batista da Paz e como Apelada Maria da Penha da Silva.

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

VOTO.

Francisco Batista da Paz interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca desta Capital, f. 109/109v., nos autos de Ação
de Exoneração de Alimentos por ele ajuizada em face de  Maria da Penha da Silva,
que julgou improcedente o pedido de exoneração dos alimentos pagos à Apelada, sua
ex-esposa. 

Em  suas  razões,  f.  116/120,  alegou  que  os  Tribunais  já  consolidaram  o
entendimento  de  que  a  constituição  de  nova  união  pela  ex-esposa  desobriga  o  ex-
marido da prestação dos alimentos, situação demonstrada no presente caso.

Requereu  o  provimento  do  Apelo  para  que  a  Sentença  seja  reformada,  e  o
pedido julgado improcedente para que seja exonerado do pagamento dos alimentos.

Nas Contrarrazões, f. 124/126, a Apelada alegou que sua saúde é debilitada, que



não exerce atividade remunerada, que depende da pensão para seu sustento, e, que, ao
contrário  do  alegado  pelo  Recorrente,  não  constituiu  união  com uma outra  pessoa,
pugnando, ao final, pela manutenção da Sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  134/137,  sem  pronunciamento
sobre o mérito, por entender não haver interesse que justifique sua intervenção. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, e o Apelante é beneficiário da Justiça Gratuita, f. 19,
pelo que presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço. 

O dever  de  prestar  alimentos  cessa  com o casamento,  a  união  estável  ou  o
concubinato do credor, nos termos do art. 1.7081, do Código Civil.

A exoneração pressupõe a existência de prova inequívoca a cargo de quem a
pleiteia, do alegado desequilíbrio do binômio possibilidade-necessidade, ou da causa de
extinção da obrigação2. 

Extrai-se da Ação de Separação Judicial Consensual, processo registrado sob o
número  2435/88,  apenso  aos  presentes  autos,  que  as  partes  celebraram  acordo,
homologado pelo Juízo na data de 17/8/1988, f. 16, para que o pagamento da pensão
alimentícia fosse descontado no percentual de 15% sobre os vencimentos do Apelante
em favor de sua ex-esposa, ora Apelada. 

O Apelante, objetivando a exoneração dos alimentos, sustenta que a Apelada
haveria constituído nova união, circunstância, segundo afirma, reconhecida na Sentença
prolatada nos presentes autos.

Na  Sentença  retromencionada,  houve  o  decreto  da  revelia  da  Apelada,  nos
termos do art.  330,  inc.  II,  do CPC/1973,  vigente  à  época,  e  o  pedido  foi  julgado
procedente, f. 31/32. 

Tal Sentença, no entanto, foi alvo de Apelo, havendo esta Relatoria reconhecido

1 Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar 
alimentos. 

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  FAMÍLIA.  EXONERAÇÃO  DA  OBRIGAÇÃO  ALIMENTAR.  EX-
COMPANHEIRA.  ALTERAÇÃO  DO  BINÔMIO  NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
DEMONSTRADA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  1.699  DO  CÓDIGO  CIVIL.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  QUE  AUTORIZA  A  EXONERAÇÃO  DO  ENCARGO  ALIMENTAR.
SUPERVENIÊNCIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA E NOVA
UNIÃO ESTÁVEL DA ALIMENTANDA. SENTENÇA MANTIDA. A exoneração da obrigação de
alimentos  pressupõe  a  existência  de  prova  inequívoca,  a  cargo  de  quem a  pleiteia,  do  alegado
desequilíbrio do binômio possibilidade-necessidade ou da alegada causa de extinção da obrigação.
Caso concreto em que demonstrada alteração do binômio alimentar,  pois comprovada não haver
mais necessidade de a alimentanda receber pensionamento diante de superveniente aposentadoria e
união estável. APELO DESPROVIDO (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70068883792, Sétima Câmara
Cível, Rel.ª Des.ª  Sandra Brisolara Medeiros, julgado em 26/10/2016). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ALIMENTOS.  EX-MULHER. BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR  ARBITRADO  NA  SENTENÇA  MANTIDO.  A
exoneração  ou  redução  dos  alimentos,  assim  como  a  majoração,  somente  se  justifica  quando
comprovada alteração no binômio necessidade/possibilidade. Quando o conjunto probatório evidencia a
persistência  das  necessidades  da  alimentanda  e  as  possibilidades  do  alimentante,  não  há  cogitar
exoneração. APELO DESPROVIDO (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70063256226, Sétima Câmara Cível,
Rel.ª. Sandra Brisolara Medeiros, julgado em 29/07/2015). 



a nulidade da decisão, ao fundamento de que, sendo a revelia o único fundamento do
decisum,  e  constatado  o  erro  de  procedência consubstanciado  no  fato  de  que  a
Contestação havia sido apresentada pela Recorrida, inclusive, tempestivamente, outra
alternativa não restava senão sua anulação, consoante se extrai do Aresto de f. 92/92v. 

Retornando os autos  à  origem,  as  Partes  dispensaram a  produção de  prova,
conforme se  infere  do  Termo de Audiência  de  f.  99  e,  incontinentemente,  o  Juízo
prolatou nova Sentença, desta vez julgando improcedente o pedido. 

Embora  o  pedido  tenha  anteriormente  sido  julgado  procedente,  a  Sentença,
fundada apenas no efeito material decorrente da revelia, repita-se, foi anulada, não mais
existindo no mundo jurídico.

Ademais, a Apelada encontra-se hoje com a idade de 56 anos, f. 46, e os autos
evidenciam que ela não possui qualificação profissional,  inexistindo qualquer indício de
que conseguiria ingressar no mercado de trabalho. 

À míngua de qualquer prova da alegada nova união, como, depoimento pessoal,
testemunhal,  ou documental,  cuja produção,  ressalte-se,  foi  dispensada pelo  próprio
Apelante, a manutenção do pagamento dos alimentos em favor da Apelada é medida que
se impõe. 

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

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão a
Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


