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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. EX-ESPOSA. SENTENÇA. REDUÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE 20% PARA 5%, A SER PAGA
DURANTE  TRÊS  ANOS.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGADA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
PENSIONAMENTO  QUE  POSSUI  CARÁTER
TRANSITÓRIO  E  DEVE  ESTIMULAR  A
INDEPENDÊNCIA  DOS  EX-CÔNJUGES.
DESPROVIMENTO.

-  A  pensão  alimentícia  de  ex-cônjuge  ao  outro
constitui,  em regra, situação transitória, destinada a
auxiliar o necessitado até que obtenha condição para
se manter sozinho.
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-  O  fim  da  convivência  deve  estimular  a
independência, e não o ócio, porquanto o casamento
não constitui garantia material eterna.

-  Não  comprovada  a  incapacidade  laboral  pela
alimentada,  correta  a  sentença  que  minorou  a
prestação  alimentícia  e  impôs  prazo  para  sua
cessação.

     
V I S T O S, relatados e discutidos estes autos acima

referenciados.

A C O R D A a Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento
ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Jaqueline
Ramalho Batista contra sentença de fls. 228/232, prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Regional de Mangabeira, que, nos autos da Ação de Exoneração
de  Alimentos  c/c  Alteração  de  Cláusula,  ajuizada  por  José  Carlos
Rodrigues de Farias, julgou parcialmente procedente o pedido constante
na  exordial,  reduzindo  o  encargo  alimentício  de  20%  para  5%,  a  ser
prestado pelo prazo improrrogável de três anos. 

Em suas razões, fls. 240/244, a apelante alega possuir
um  estado  de  saúde  psíquica  debilitado,  com  uso  de  medicamentos
controlados e dificuldades para realizar tarefas  cotidianas como pegar
um ônibus.

Aduz que já possui mais de 50 anos de idade e não
tem capacidade laborativa, bem como não há prova nos autos de que a
possui algum negócio autônomo.
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Afirma  que  houve  um  engano  quando  foi
determinado que o encargo deveria “permanecer” em 5%, pois no acordo
a pensão tinha sido reduzida para 10% e a magistrada equivocou-se ao
prolatar a  sentença.

Contrarrazões  pela  manutenção  da  sentença,  fls.
250/254.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento  do  apelo,  sem  manifestar-se  quanto  ao  mérito,  fls.
260/261v.

É o relatório.

V O T O

De  início,  é  importante  registrar  que  a  questão
pertinente  aos  alimentos  não  faz  coisa  julgada  material,  podendo  ser
revista a qualquer momento.

Relatam os autos que José Carlos Rodrigues de Farias
ajuizou Ação de Exoneração de Alimentos c/c alteração de cláusula em
desfavor de sua ex-esposa Jaqueline Ramalho Batista, com o objetivo de
se desobrigar da pensão alimentícia paga em favor daquela, fixada no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos mensais, sob
a  alegação  de  que,  após  04  (quatro)  anos  da  separação,  o  autor  já
constituiu nova família e nova prole, bem como a sua ex-cônjuge poderia
estar inserida no mercado de trabalho.

Alegou  que  o  divórcio  ocorreu  em  2008,  em  2010
contraiu  novas  núpcias  (fls.  17)  e  em  2012  teve  outro  filho  (fls.  16),
constituindo  nova  família.  Aduziu,  também,  que  sua  ex-esposa  já
trabalha como autônoma e não assume seu novo companheiro para não
perder a pensão.
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A demandada/recorrente,  por sua vez,  afirmou não
ter capacidade laborativa e que passa por problemas psiquiátricos

Pois bem.

É certo que a constituição de nova família, por si só,
não é motivo suficiente a ensejar a exoneração da prestação alimentar.

No  entanto,  a  pensão  alimentícia  de  ex-cônjuge  ao
outro  constitui,  em  regra,  situação  transitória,  destinada  a  auxiliar  o
necessitado até que obtenha condição para se manter sozinho.

Assim,  o  fim  da  convivência  deve  estimular  a
independência,  e  não  o  ócio,  porquanto  o  casamento  não  constitui
garantia material eterna.

Em  nenhum  momento  a  promovida/recorrente
comprovou  incapacidade  ou  impossibilidade  para  o  trabalho,  pois
nenhum dos laudos médicos juntados trazem declaração nesse sentido,
mas apenas prescrevem o uso de medicamentos. Inclusive foi realizada
perícia oficial pelo INSS, com o fim de obter benefício assistencial, porém
concluiu-se que a periciada possui capacidade para a vida independente
e para o trabalho, conforme documento de fls. 188.

De  outra  banda,  a  magistrada  não  extinguiu  por
completo a prestação alimentícia, mas, de forma acertada, minorou seu
patamar e arbitrou termo para o fim da obrigação.

A  decisão  possui  amparo  na  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  FAMÍLIA.  EXONERAÇÃO
DE ALIMENTOS.  INCIDÊNCIA  DA SÚMULA  284/STF.
INOCORRÊNCIA.  ACÓRDÃO  QUE  REJEITA  O  PEDIDO
EXONERATÓRIO  SEM  APURAR  A  EXISTÊNCIA  DE
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NECESSIDADE  DOS ALIMENTOS DA EX-CÔNJUGE.
EXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO  RELEVANTE.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS,  MAS REJEITADOS.  CASSAÇÃO
DO ACÓRDÃO PARA REJULGAMENTO DOS EMBARGOS,
SUPRINDO-SE  A  OMISSÃO.  1  -  Ação  distribuída  em
16.09.2014.  Recurso  especial  interposto  em  05.09.2016  e
atribuído à Relatora em 20.01.2017. 2 - O propósito recursal é
definir  se  houve  omissão  relevante  no  acórdão  recorrido,  a
ponto de caracterizar a negativa de prestação jurisdicional, e, se
porventura  superada  a  preliminar,  se  o  recorrente  faz  jus  a
exoneração  de  prestar alimentos à ex-cônjuge.  3  -  O  simples
fato de a parte mencionar os dispositivos do revogado CPC/73
em recurso especial  interposto na vigência do CPC/15 não é
suficiente,  por  si  só,  para  atrair  a  incidência  da Súmula
284/STF,  especialmente  quando  o  conteúdo  dos  artigos  sob
comparação é essencialmente o mesmo. 4 - A caracterização da
necessidade  do  alimentado  é  essencial  na  definição  das
obrigações  de  natureza  alimentar,  devendo  este  pressuposto
ser  examinado  em  quaisquer  ações  que  digam  respeito  à
fixação,  majoração,  revisão  ou  exoneração  do  dever  de
prestar alimentos. 5 - Os alimentos devidos ao ex-cônjuge tem,
em regra, o caráter de transitoriedade, servindo apenas para
viabilizar  a  reinserção  do ex-cônjuge no  mercado
de trabalho ou  para  o  desenvolvimento  da  capacidade  de
sustentação por seus próprios meios e esforços. Precedentes. 6
-  É  omisso  o  acórdão  que,  em  ação  de  exoneração
de alimentos fundada  na  melhoria  das  condições
socioeconômicas  da  alimentada  e  na  superveniente
desnecessidade  dos alimentos,  apenas  se  limita  a  aferir  a
inexistência de modificação das condições do alimentante. 7 -
Recurso  especial  provido  para  cassar  o  acórdão
recorrido. (Recurso Especial nº 1.644.620/MG (2016/0328586-3),
3ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Nancy  Andrighi.  DJe  28.11.2017).
Destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  DE ALIMENTOS DEVIDOS
AO EX-CÔNJUGE.  PEDIDO  SUCESSIVO  DE  REVISÃO
DE ALIMENTOS.  BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  VALORAÇÃO  DO
CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  DEVER
EM  PRESTAR ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE MANTIDO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
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  permanente  para  o trabalho ou  a
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impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. 2. Pela
valoração do contexto fático-probatório dos autos, mantém-se a
decisão proferida na origem que julgou improcedente o pedido
de exoneração de alimentos e acolheu o pedido de revisão. 3.
Agravo  interno  desprovido.  (AgInt  no  Agravo  em  Recurso
Especial nº 1.036.709/RJ (2016/0335675-3), 4ª Turma do STJ, Rel.
Raul Araújo. DJe 14.09.2017). Destaquei

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  CIVIL.
FAMÍLIA. ALIMENTOS.  EXONERAÇÃO.  OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR  PROLONGADA.  OCIOSIDADE.
POSSIBILIDADE.  PARENTESCO.
SOLIDARIEDADE. ARTIGOS  1.694 E 1.695 DO  CÓDIGO
CIVIL. NOVO PEDIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se
é possível a fixação indefinida de alimentos a ex-cônjuge, que, à
época da decretação dos alimentos, possuía condições para sua
inserção no mercado de trabalho. 2. O fim do casamento deve
estimular a independência de vidas e não o ócio,  pois não
constitui  garantia  material  perpétua. 3.  O  dever  de
prestar alimentos entre ex-cônjuges  é  regra  excepcional  que
desafia interpretação restritiva, ressalvadas as peculiaridades
do caso concreto, tais como a impossibilidade do beneficiário
em laborar ou eventual acometimento de doença invalidante.
4.  A obrigação  que perdura  por  quase  duas  décadas  retrata
tempo suficiente e razoável para que a alimentanda possa se
restabelecer  e  seguir  a  vida  sem  o  apoio  financeiro  do ex-
cônjuge. 5. No caso dos autos, não restou demonstrada a plena
incapacidade  da  recorrida  para  trabalhar,  impondo-se  a
exoneração  da  obrigação  alimentar  tendo  em  vista  que  há
inúmeras  atividades  laborais  compatíveis  com a  situação  de
saúde  explicitada  em  atestados  médicos,  que  não  impedem
todo e qualquer labor. 6. O ordenamento pátrio prevê o dever
de  solidariedade  alimentar  decorrente  do  parentesco  (arts.
1.694 e 1.695 do Código Civil), remanescendo à alimentanda a
possibilidade  de  formular  novo  pedido
de alimentos direcionado  a  seus  familiares  se  de  fato  ficar
demonstrado  não  possuir  condições  de  prover,  parcial  ou
totalmente, a própria subsistência. 7. Recurso especial provido.
(Recurso Especial nº 1.608.413/MG (2014/0108027-8), 3ª Turma
do  STJ,  Rel.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva.  DJe  05.05.2017).
Destaquei

Portanto,  não  comprovada  a  incapacidade  laboral
pela alimentada, correta a sentença que minorou a prestação alimentícia
e impôs prazo para sua cessação.
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Quanto  ao  suposto  equívoco,  não  ocorreu,  pois
embora  o  patamar  de  5%  que  havia  sido  proposto  em  audiência  de
conciliação não estivesse vigente, pois rejeitado o acordo, a magistrada
fundamentou sua decisão, adotando o percentual que vislumbrou como
equânime.

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO À
APELAÇÃO, mantendo o decisum a quo em todos os seus termos. 

 É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do
julgamento, além deste Relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque).  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
              R E L AT O R
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