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AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE 
ALIMENTOS DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO. 
MAIORIDADE CIVIL. AUSENTE A NECESSIDADE 
DOS FILHOS EM CONTINUAR RECEBENDO OS 
ALIMENTOS. JOVENS SAUDÁVEIS E APTOS AO 
TRABALHO.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

-    Comprovado que os alimentandos atingiram a 
maioridade e possui plenas condições de exercer 
atividade laborativa para prover o seu próprio sustento, 
o afastamento da obrigação alimentar é medida que se 
impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo de Instrumento, nos termos 
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 217.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stênio Torres 

Timotheo, Sarah Timotheo Figueiredo e Suênia Timotheo Figueiredo Leal contra a 

decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Família da Capital que,  nos autos da 

Ação de Exoneração de Alimentos, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela 



para determinar a exoneração do encargo alimentar devido aos filhos.

Em suma, alegam que a decisão vergastada se apresenta 

totalmente equivocada, em razão do disposto na Súmula nº 358 do STJ e pela 

alegada patente necessidade em continuar recebendo os alimentos. 

Juntou os documentos de fls. 17/176.

Liminar indeferida (fls. 180/181).

Informações prestadas às fls.187/188.

Contrarrazões ofertadas ás fls.189/204.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do 

recurso (fls. 208/212).

É o relatório. 

VOTO

Pretendem os Agravantes a reforma da decisão que exonerou a 

verba alimentar fixada no valor de R$4.425,01 (quatro mil reais, quatrocentos e 

vinte e cinco reais e hum centavos), ao argumento de que mesmo atingindo a 

maioridade, necessitam da verba alimentar para viabilizar o sucesso profissional.

Pois bem. Com o desaparecimento do poder familiar, em face do 

implemento da maioridade civil, o dever de sustento transmuta-se em obrigação 

alimentar, esta mais ampla e decorrente do parentesco, submetendo-se ao 

binômio necessidade/possibilidade, mas não mais ao fator etário.

Pelo exame dos autos, apesar do disposto na Súmula nº 358 do 

STJ, é viável a concessão da medida perseguida pelo Autor/Recorrido, nesta fase, 

porquanto suas alegações encontram-se acompanhadas de prova acerca da 

alteração da necessidade de seus filhos, todos maiores de idade e aptos ao 



trabalho.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA 
ANTECIPADA. FILHO MAIOR DE IDADE. 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. 
Demonstrado que a alimentanda já atingiu a 
maioridade civil, e é jovem, saudável e apta para o 
trabalho, cabível a antecipação da tutela para 
exonerar o agravado do encargo. NEGADO 
SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 
70061126298, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 
Ribeiro, Julgado em 18/08/2014)

Sendo assim, tenho que a alteração da capacidade alimentar dos 

Agravantes, restarou demonstrada nos autos, tendo em vista que os Agravantes 

são independentes e possuem qualificação profissional. Sarah e Stênio são 

advogados, já Suênia é residente do curso de Medicina no Estado de 

Pernambuco, além do mais, dois deles contraíram matrimônio.

Por tais fundamentos, mantenho a decisão recorrida, que deferiu 

a liminar de exoneração da verba alimentar. Entretanto, tendo em vista que a 

decisão foi proferida em sede de antecipação de tutela, e em havendo, no curso 

do processo, possibilidade de elucidativa dilação probatória que venha a 

demonstrar a necessidade dos Recorrentes, esta decisão poderá ser revista para 

que os referidos alimentos sejam novamente fixados.

Por tais razões, DESPROVEJO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
mantendo a exoneração dos alimentos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
José Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além do Relator, 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos, a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 



Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 


