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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO
E  ALIMENTOS.  EX-CÔNJUGE.  DIVÓRCIO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  DE  ALIMENTOS.
IRRESIGNAÇÃO.  DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA
NÃO  COMPROVADA.  PESSOA JOVEM,
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PROVA  DA  NECESSIDADE.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. 

 A  obrigação  alimentar  entre  ex-cônjuges  é
proveniente do dever de solidariedade (art. 1.694 do
Código Civil) e de mútua assistência (art. 1.566, III,
do  CPC).  Em  que  pese  o  dever  de  mútua
assistência,  cabe  a  postulante  comprovar,
satisfatoriamente,  que  não  detém  condições  de
prover  o  próprio  sustento.  Na  ausência  de
cumprimento  do  seu  ônus  probatório,  flagrante  a
improcedência do pedido.

 No  caso  concreto,  a  ex-esposa  do
alimentante é jovem e apta ao trabalho, razão pela
qual impõe-se exonerar o encargo alimentar fixado
pelo magistrado singular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.348.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Wellington Ângelo de

Vasconcelos contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 6ª Vara de Família da

Capital,  que  julgou  procedente  a  Ação  de  Divórcio  Direto  com  Alimentos

proposta em face de Fernanda Cláudia Mendes Farias de Vasconcelos.

Em suas razões recursais, o Promovente, requer a reforma da

Sentença no tocante ao deferimento dos alimentos fixados em favor da ex-

cônjuge, afirmando a desnecessidade do recebimento da pensão alimentícia

por esta ser saudável, jovem e apta ao trabalho. Em contrapartida, afirma que

exerce a guarda unilateral dos filhos provenientes da união e arca com todos

os gastos sem qualquer contribuição da Apelada, razão pela qual a reforma da

sentença se impõe. 

Contrarrazões não ofertadas.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 342/343).

É o relatório.

VOTO

Da  Sentença  que  homologou  o  Divórcio  Direto  do  casal  e

arbitrou  a  pensão  alimentícia  em favor  da  ex-cônjuge  no valor  de  1  (hum)

salário-mínimo, Apela o Autor. 

De início, assinalo que para ser cabível pedido de alimentos é

imperioso  seja  plenamente  comprovado  que  a  postulante  necessite  dos

alimentos, bem como deve ser levado em conta os recursos financeiros do

alimentante. Portanto, na dicção do artigo 1.695 do Código Civil, atentar para o

binômio possibilidade/necessidade.

Com  efeito,  examinando  os  autos,  extrai-se  que  as  partes

divorciaram-se no ano de 2012 e, na ocasião foram arbitrados os alimentos no

montante de 1 (hum) salário-mínimo a serem pagos pelo ex-cônjuge varão em

favor da varoa.
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Entretanto,  considerando  que  decorreu  5  (cinco)  anos  do

arbitramento pelo magistrado singular e que a ex-esposa é jovem contando

com  43  (quarenta  e  três)  anos  de  idade,  saudável  e  exerce  atividade

remuneratória  perante  SUPLAN  –  Superintendência  de  obras  do  plano  de

desenvolvimento da Paraíba –, não vislumbro necessidade de recebimento dos

alimentos. 

Se isso não bastasse, extrai-se da Medida Cautelar Incidental

na Ação de Guarda de fls. 299/305 que o Apelante possui a guarda unilateral

dos filhos provenientes da união com a Apelada, assumindo todos os gastos

com a educação, alimentação, lazer dos infantes,  motivo pelo qual mostra-se

descabida a manutenção da obrigação alimentar em favor da Apelada.

Por tais razões, PROVEJO A  APELAÇÃO  CÍVEL, para

exonerar os alimentos arbitrados em favor da Agravada.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho 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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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