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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006080-02.2013.815.0011.
Origem : 1ª Vara de Família de Campina Grande.
Relator      : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Sebastião Victo Moreira.
Advogado : Tércio de Oliveira Ramos.
Apelada    : Maria de Fátima de Souza Moreira.
Advogado : Juscelino de A. Anízio.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO
DE  ALIMENTOS  DEVIDOS  À  EX-ESPOSA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  DA PARTE  PROMOVENTE.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
MUDANÇA  NO  EQUILÍBRIO  DO  BINÔMIO
NECESSIDADE  E  POSSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 333,  INCISO  I, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
EXONERAÇÃO INDEVIDA.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  As  decisões  que  fixam  alimentos  sempre  trazem
ínsita  a  cláusula  rebus  sic  stantibus,  ou  seja,  são
modificáveis.  Com  efeito,  a  fixação  da  prestação
alimentar  se  faz  em  atenção  às  necessidades  do
alimentando  e  às  possibilidades  do  alimentante.
Diante desse cenário, ocorrendo alteração na situação
financeira de uma destas partes, poderá o interessado
reclamar,  conforme as  circunstancias,  a  exoneração,
redução ou a majoração do encargo alimentar.

-  Uma vez  que  não logrou êxito  o  demandante  em
comprovar uma situação de mudança em sua condição
financeira  capaz  de  justificar  a  exoneração  dos
alimentos  fixados  em  sentença  em  prol  de  sua  ex-
esposa,  a  qual  não  apresenta  condições  práticas  de
inserção  no  mercado  de  trabalho,  inexistindo  ainda
demonstração  inequívoca  da  desnecessidade  da
percepção da pensão alimentícia,  revela-se correta  a
decisão vergastada que julgou improcedente o pedido
autoral,  não  havendo  razões  para  modificação  do
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julgado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento ao
Recurso Apelatório, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Sebastião Victo
Moreira contra  sentença  (fls.  98/100)  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  de
Família da Comarca de Campina Grande, que julgou improcedente o pedido
formulado nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos, movida pelo ora
apelante em face de Maria de Fátima de Souza Moreira.

Na peça de ingresso (fls. 02/06), o autor relata que, “de acordo
com os autos do processo nº  001.2008.024.109-2,  processado por o douto
juízo da 1ª Vara de família, o autor concordou em pagar pensão alimentícia
para sua ex-mulher”.

Ressalta  que,  “quando da sentença,  acreditava  sinceramente
que poderia honrá-la por inteiro, porém, a situação mudou completamente”,
atribuindo a mudança ao fato de ter contraído novas núpcias e do nascimento
de um filho em decorrência do novo matrimônio. 

Aduz  que  sua  situação  financeira  piorou  com  o  advento  da
idade, “estando há longa data desempregado e com grandes dificuldades para
conseguir 'trabalho', principalmente pelos constantes problemas de saúde”.
Afirma que, diante do cenário narrado, restou inadimplente com a obrigação
alimentícia, o que levou ao ajuizamento da ação de execução de alimentos,
processo nº 001.2012.008.149-0.

Ao  final,  pleiteia  “o  desarquivamento  do  feito
001.2008.024.109-2  (ação  de  alimentos)  e,  por  fim,  a  decretação  da
exoneração da obrigação alimentícia que o autor tem em face da ré”

Contestação  apresentada  (fls.  46/52),  alegando  que  o
demandante não traz a realidade dos fatos, tentando de forma inexplicável se
eximir de sua obrigação alimentar, frisando que “o autor não se conforma em
pagar  alimentos  a  ré,  mesmo  sabendo  que  ela  tem  idade  avançada,  tem
problemas de saúde (doc. em anexo), e que o mesmo nunca permitia que a
mesma trabalhasse fora, sendo inverídica afirmação aduzida na inicial que o
mesmo tinha concordado em pagar um salário-mínimo referente à pensão
alimentícia em prol da ré”. 

Defende que os argumentos apresentados pelo promovente não
são motivos que justifiquem o pedido de exoneração formulado, não havendo
demonstração de que a demandada não mais necessita dos alimentos arbitrados
em sentença.

Réplica impugnatória apresentada (fls. 68/70).

Audiência de instrução e julgamento realizada (fls. 92/94).
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A Promotoria  de Justiça de Família  e  Sucessões de Campina
Grande ofertou parecer (fls.  95/97),  manifestando-se pela improcedência do
pedido.

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls.98/100), cuja
ementa assim restou redigida:

“AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS
DEVIDOS A EX-ESPOSA – NÃO DEMONSTRADA A
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO
ALIMENTANTE  OU  DA  ALIMENTADA,  NÃO  HÁ
COMO  SE  DEFERIR  A  EXONERAÇÃO  –
SENTENÇA MANTIDA.
-Não havendo o alimentante demonstrado a alteração
de sua capacidade financeira ou da desnecessidade
da ex-esposa, nos termos do art. 1.699 do CCB, não
há  como  se  deferir  o  pedido  de  exoneração  de
alimentos”

Inconformado, o demandante interpôs Apelação (fls. 104/109),
em cujas razões defende que o juiz sentenciante desconsiderou todas as provas
testemunhais por ele apresentadas no sentido de demonstrar que não possui
mais  condições  de continuar pagando pensão alimentícia,  bem como que a
recorrida tem condições financeiras suficientes para arcar com seu sustento,
“uma vez  que,  na  separação  a  mesma ficou  com 03  casas  na  cidade  de
Itaporanga-PB, o que lhe gera uma renda mensal de pelo menos R$ 1300,00
um  mil  e  trezentos  reais)  oriunda  de  alugueis”.  Por  fim,  pugna  pelo
provimento  do  apelo  e  reforma  da  decisão  recorrida,  julgando-se,
consequentemente, procedente o pedido da ação.

Contrarrazões ofertadas (fls. 114/117).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (fls. 123), opinando
pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO. 

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

Como  relatado,  Sebastião  Victo  Moreira  ajuizou  a  presente
demanda  com  o  objetivo  de  exonerar  a  obrigação  alimentícia  fixada  por
sentença prolatada por ocasião da separação litigiosa com sua ex-esposa Maria
de Fátima de Souza Moreira.

Afirma que sua situação financeira, desde a data da prolação da
referida  decisão  judicial,  mudou  completamente,  tendo  adquirido  novas
núpcias, da qual foi fruto o seu filho Isaque Abílio Moreira. Asseverou ainda
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que sua “situação financeira piorou muito com a idade, estando há longa data
desempregado  e  com  grandes  dificuldades  para  conseguir  'trabalho',
principalmente pelos constantes problemas de saúde” (fls. 03).

Pois  bem, relata  o  demandante-insurgente  que  o  juízo  a quo
desconsiderou as provas testemunhais por  ele  produzidas,  bem como o seu
próprio depoimento, os quais defende comprovar a mudança de sua situação
financeira, bem como a possibilidade de sustento próprio de sua ex-esposa.

Entretanto, tal qual ponderado pelo magistrado de primeiro grau,
verifico que não há provas idôneas de qualquer circunstância autorizadora da
exoneração da pensão alimentícia firmada por meio de demanda anterior.

Como bem consignado na sentença:

“Uma vez fixada a pensão alimentícia e obviamente
reconhecida a necessidade de alimentos por parte da
varoa,  é  juridicamente  possível  a  revisão  ou
exoneração  da obrigação  alimentar  impondo-se  no
entanto  ao  alimentante  o  ônus  de  comprovar  os
motivos que justifiquem a procedência de seu pedido,
seja a constituição de nova família pela varoa, ou o
envolvimento da  mesma em outros  relacionamentos
conjugais,  ou a ausência de necessidade da mesma
dos alimentos para sobreviver” (fls. 99).

Na  hipótese  em  destaque,  não  se  verificou  qualquer  das
situações  elucidativamente  delineadas  pelo  magistrado  de  base,  não  se
afigurando  razoável  exonerar  os  alimentos  da  ex-esposa  que  deles  ainda
necessita pela circunstância de ter o alimentante contraído novas núpcias e pelo
fato do nascimento do seu filho.

Ora, aqui a ponderação dos interesses não indica a procedência
do pedido autoral, porquanto, a despeito de o apelante afirma categoricamente
que a promovida aufere uma renda de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), não
há o mínimo de lastro probatório nesse sentido. 

Pelo  contrário,  ainda  que  a  ex-esposa  tenha  asseverado  em
audiência que percebe uma renda oriunda do aluguel dos dois imóveis objeto
da  partilha,  não há  como induzir  que  essa remuneração locatícia  perfaça  o
montante indicado pelo autor, haja vista o próprio local em que imersos os
bens locados, qual seja a cidade de Itaporanga. A verossimilhança, portanto,
quanto à  renda auferida  pela  ex-esposa  reside  em seu  depoimento,  quando
afirma perceber a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.

De  outra  banda,  igualmente  não  se  revela  comprovada
inequivocamente a mudança do labor e dos rendimentos mensais obtidos pelo
autor da ação exoneratória. Isso porque, num primeiro momento, afirma que
está  há longa data  desempregado,  com grandes dificuldades para conseguir
trabalho,  principalmente  por  constantes  problemas  de  saúde.  Entretanto,
simplesmente ignorando essa assertiva, vem a afirmar em seu depoimento que
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trabalha, recebendo, como ajudante de pedreiro, uma diária de R$ 30,00 (trinta
reais) mensais.

Muito  embora  aduza  a  comprovação  da  precária  situação
financeira por meio do depoimento da testemunha Deusiram Alves da Silva,
não  há  como  se  concluir  dessa  forma  pelo  simples  relato  deste  de  que  é
pedreiro e que o autor trabalhou como seu ajudante em uma obra há cerca de
três  meses  antes  da  data  da  audiência.  É  absolutamente  frágil  a  pretensa
demonstração do que alegado na exordial, não se afigurando suficiente para o
fim de exonerar o apelante da obrigação alimentícia.

Bastante  atenta  à situação  delineada  no  presente  caderno
processual,  mostra-se  a  seguinte  constatação  no  parecer  da  Promotoria  de
Justiça de Família e Sucessões de Campina Grande:

“No caso in examinen, observa-se que a demandada
tem  56  (cinquenta  e  seis)  anos  de  idade,  o  que
dificulta  a sua reinserção ao mercado de trabalho,
além  de  encontrar-se  acometida  de  Diabetes  e
Doença de Chagas – enfermidades que a impedem de
laborar.
Destarte, nota-se que a necessidade da promovida de
receber  alimentos  persiste.  Por  outro  lado,  o
promovente não comprovou a alteração para pior em
sua vida financeira, de modo a impedi-lo de prestar
alimentos à sua ex-esposa. Ao revés, na ocasião de
suas  declarações  em  juízo,  afirmou  que,  desde  o
divórcio  até  o  presente  momento,  a  sua  situação
econômica continuou praticamente a mesma.
Diante  disso,  persiste  o  dever  do autor  em prestar
alimentos  à requerida,  considerando  o  quadro  de
saúde  desta,  bem como a  sua idade avançada,  em
sintonia  com  o  aresto  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”. (fls. 97).

No  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  apresenta
firme  entendimento  de  que  os  alimentos  apresentam,  excepcionalmente,  a
característica da perenidade quando se constatar a impossibilidade prática de
inserção no mercado de trabalho, o que se afigura visível em relação à parte
promovida. A respeito, confira-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA.
AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS.
ACORDO  PARA  PAGAMENTO  DE  PENSÃO.  EX-
CÔNJUGE.  MANUTENÇÃO  DA  SITUAÇÃO
FINANCEIRA DAS  PARTES.  TEMPORARIEDADE.
POSSIBILIDADE  DE  EXONERAÇÃO.  RECURSO
ADESIVO.  INADEQUAÇÃO.  ARTIGOS
ANALISADOS: ARTS. 15 DA LEI 5.578/68 E ARTS.
1.694  e  1.699  do  Código  Civil.  1.  Ação  de
exoneração  de  alimentos,  ajuizada  em  17.03.2005.
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Recurso  especial  concluso  ao  Gabinete  em
03.05.2013. 2. Discussão relativa à possibilidade de
exoneração  de  alimentos  quando  ausente  qualquer
alteração  na situação financeira  das  partes.  3.  Os
alimentos  devidos  entre  ex-cônjuges  serão  fixados
com  termo  certo,  a  depender  das  circunstâncias
fáticas  próprias  da  hipótese  sob  discussão,
assegurando-se, ao alimentado, tempo hábil para sua
inserção, recolocação ou progressão no mercado de
trabalho,  que  lhe  possibilite  manter  pelas  próprias
forças,  status  social  similar  ao  período  do
relacionamento.  4.  Serão, no entanto,  perenes,  nas
excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral
permanente  ou,  ainda,  quando  se  constatar,  a
impossibilidade prática de inserção no mercado de
trabalho.  (...)  10.  Recurso  especial  desprovido.  11.
Recurso adesivo não conhecido.
(STJ - REsp: 1388116 SP 2013/0092817-7, Relator:
Ministra NANCY ANDRIGHI,  Data de Julgamento:
20/05/2014,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 30/05/2014). (grifo nosso).

Portanto,  uma  vez  que  não  logrou  êxito  o  demandante  em
comprovar uma situação de  mudança  em sua  condição financeira  capaz  de
justificar a exoneração dos alimentos fixados em sentença em prol de sua ex-
esposa,  a qual não apresenta condições práticas de inserção no mercado de
trabalho,  inexistindo  ainda  demonstração  inequívoca  da  desnecessidade  da
percepção da pensão alimentícia, revela-se correta a decisão vergastada,  não
havendo razões para modificação do julgado.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo a quo.

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,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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