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Grande

Relator : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Clóvis de Oliveira Filho
Advogada : Jocenilda de Lacerda Rodrigues e Araújo (OAB/PB nº 15.307)
Apelada : Mayara Miranda de Oliveira
Advogados : Danilo Ricardo de França Cariri (OAB/PB nº 16.926)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  DE
ALIMENTOS — IMPROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO
—  ALEGADA  A  INCAPACIDADE  FINANCEIRA  EM
ARCAR  COM  A  PENSÃO  ALIMENTÍCIA  —  NÃO
COMPROVAÇÃO  —  HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO
FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES  NO  QUAL  O
ALIMENTANTE  SE  COMPROMETE  A  PAGAR  A
FACULDADE  DA  FILHA  INDEPENDENTEMENTE  DE
SUA  IDADE  —  PROVA  DE  SER  A  ALIMENTANDA
ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA — AUSÊNCIA
DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ALIMENTANTE
—  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  —
DESPROVIMENTO.

— “O alcance da maioridade civil não é capaz, por si só, de afastar a
obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos, uma vez que o
dever de prestar alimentos, antes fundado no poder familiar, passa a
ser embasado na relação de parentesco, consoante o disposto no artigo
1.694 do Código Civil. II - Demonstrada a necessidade da alimentada,
que  é estudante universitária,  bem  como  a  possibilidade  do
alimentante, que recebe benefício do INSS-, impõe-se a manutenção
da  obrigação  de  prestar alimentos.  III  -  Para  que  seja  deferido  o
pedido de exoneração de alimentos é necessário que haja a mudança
da situação financeira do alimentante que impeça o cumprimento da
obrigação, o que, in casu, não restou comprovada.” (Apelação Cível nº
69330-65.2013.8.09.0014  (201390693309),  6ª  Câmara  Cível  do
TJGO, Rel. Jeova Sardinha de Moraes. unânime, DJe 29.11.2016). 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.
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A C O R D A a Egrégia Terceira  Câmara Cível do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à  unanimidade, em negar provimento à
apelação cível. 

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Clóvis de Oliveira
Filho, contra a sentença de fls. 213/215, proferida nos autos da ação de exoneração de
alimentos ajuizada em face de Mayara Miranda de Oliveira, julgando improcedente
o pedido inicial.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 218/225), afirma que
sua situação financeira encontra-se desfavorável, pois tem de arcar com a mensalidade
da faculdade de outra filha, dessa forma, alega que, ante a maioridade da apelada, esta
possui condições de prover seu próprio sustento.

Contrarrazões apresentadas às fls. 251/256.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 244/248).

É o Relatório.

VOTO

Depreende-se  dos  autos  ter  o  ora  apelante  ajuizado  ação  de
exoneração  de  alimentos  em face  da  apelada,  sob  a  alegação  de  que  possui  outros
dependentes, não estando em condições de pagar a pensão alimentícia, ressaltando que
sua filha atingiu a maioridade, podendo arcar com seu próprio sustento.

Por sua vez, o magistrado a quo julgou improcedente o pedido.

Pois  bem.  Sabe-se  que,  em  conformidade  com  o  art.  1.566,
inciso IV, do CC, os alimentos são devidos aos filhos menores em face do dever de
sustento advindo do poder familiar. 

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

Ocorre  que,  com  o  advento  da  maioridade,  poderá  surgir  a
obrigação de prestar alimentos, que decorrerá da relação de parentesco, e não mais do
pátrio  poder.  Dessa forma,  se  o alimentando,  apesar  de ter  adquirido  a  maioridade,
demonstrar ser incapaz de prover sua mantença, seus estudos, ou ainda ser portador de
enfermidade crônica, surge, assim, para o alimentante, a obrigação de prestar alimentos
em decorrência da relação de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e seguintes do
Código Civil. 
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Nesse sentido: 

ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO C/C REVISIONAL DE
ALIMENTOS.  INCONFORMIDADE  RELATIVA  À
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À EX-MULHER E À
RESTRIÇÃO  DO  PENSIONAMENTO  À  FILHA  MAIOR.
MAIORIDADE  CIVIL.  IMPLEMENTO  QUE  NÃO  TEM  O
CONDÃO,  POR  SI  SÓ,  DE  AFASTAR  O  DIREITO  A
ALIMENTOS,  DECORRENTES  DA  RELAÇÃO  DE
PARENTESCO.  HIPÓTESE  EM  QUE  A  BENEFICIÁRIA
COMPROVA QUE ESTÁ ESTUDANDO, SENDO RAZOÁVEL
CONTINUAR  AUFERINDO  VALOR  CORRESPONDENTE
PARA  CUSTEAR  OS  ESTUDOS,  ATÉ  A  CONCLUSÃO  DO
CURSO UNIVERSITÁRIO, A FIM DE PREPARÁ-LA PARA O
TRABALHO. DIFICULDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
NÃO  DEMONSTRADA.  ANÁLISE  DO  CHAMADO  BINÔMIO
ALIMENTAR (OU TRINÔMIO, PARA ALGUNS), CONFRONTO
DAS  NECESSIDADES  DE  QUEM  PERCEBE  E  DAS
POSSIBILIDADES  DE  QUEM  PAGA  (ART.  1699,  CC).
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  EXONERAÇÃO  DOS
ALIMENTOS  À  EX-CÔNJUGE.  TENDO  ELA  JÁ  COLADO
GRAU,  ESTANDO  APTA  AO  EXERCÍCIO  PROFISSIONAL,
JUSTIFICA-SE A FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SUA
REINSERÇÃO  NO  MERCADO  DE  TRABALHO,  COM  A
REDUÇÃO  DO  VALOR.  APELAÇÃO  PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70035701911, Oitava Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Luiz  Ari  Azambuja  Ramos,
Julgado em 13/05/2010) 

A  partir  de  uma  análise  dos  autos,  verifica-se  que  houve
homologação  de  acordo judicial  firmado  entre  as  partes,  no  qual  o  ora  apelante  se
compromete a pagar pensão à apelada até o término do curso de medicina (fls. 50/53):

“...o pai Clóvis Filho se compromete a pagar pensão alimentícia
até que esta complete 25 anos de idade e caso seja aprovada para
o curso de medicina, manter esta pensão até o término do curso,
independentemente da idade.”

Ora,  de  acordo  com o  documento  de  fls.  72,  a  alimentanda
frequenta o curso de medicina, logo, necessita dos alimentos prestados pelo seu genitor,
já que não possui condições de prover seu próprio sustento. 

No caso, inexistem provas de ser o apelante incapaz de arcar
com a pensão alimentícia de sua filha, pois não se vislumbra modificação significativa
de sua situação financeira a ensejar a exoneração da pensão alimentícia.

Seguindo essa linha de raciocínio:

CIVIL  E  DIREITO  DE  FAMÍLIA.  AÇÃO  DE ALIMENTOS.
PEDIDO  DE EXONERAÇÃO DE  PENSÃO.  OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR  FIXADA  EM  FAVOR  DA
FILHA. MAIORIDADE ALCANÇADA. ESTUDANTE DE  NÍVEL
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SUPERIOR.  NECESSIDADE  DO  ALIMENTANDO.
POSSIBILIDADE  DO  ALIMENTANTE.  AUSÊNCIA  DE
MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1.  O  alcance  da maioridade dos  filhos  não  enseja  o  cancelamento
automático da pensão alimentícia, sendo essa decisão sujeita ao Poder
Judiciário,  mediante  contraditório.  Salienta-se,  ainda,  que  com  o
advento da maioridade, a obrigação alimentar que originalmente
era fundada no poder familiar, passa a ser fundada da relação de
parentesco.  2.  Para  que  haja exoneração ou  revisão  da  verba
alimentar,  é  necessário  que  se  preencha  o  requisito  constante
no artigo 1.699 do Código Civil; qual seja, a mudança na situação
financeira de quem os supre ou de quem recebe os alimentos, o
que  in  casu,  não  restou  comprovado.  3.  Recurso  desprovido.
Sentença  mantida. (Processo  nº  20170410013214  (1066569),  5ª
Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.  Josapha  Francisco  dos  Santos.  j.
06.12.2017, DJe 23.01.2018).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO
DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL.  INGRESSO  EM
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  SUPERIOR.  POSSIBILIDADE  DO
ALIMENTANTE  E  NECESSIDADE  DA  ALIMENTANDA
EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO DEVER ALIMENTAR. I -
O alcance da maioridade civil não é capaz, por si só, de afastar a
obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos, uma vez que o
dever  de  prestar alimentos,  antes  fundado  no  poder  familiar,
passa  a  ser  embasado  na  relação  de  parentesco,  consoante  o
disposto  no artigo  1.694 do  Código  Civil.  II  -  Demonstrada  a
necessidade  da  alimentada,  que  é estudante universitária,  bem
como  a  possibilidade  do  alimentante,  que  recebe  benefício  do
INSS-, impõe-se a manutenção da obrigação de prestar alimentos.
III - Para que seja deferido o pedido de exoneração de alimentos é
necessário  que  haja  a  mudança  da  situação  financeira  do
alimentante que impeça o cumprimento da obrigação, o que, in
casu, não restou comprovada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA
E  DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  nº  69330-65.2013.8.09.0014
(201390693309), 6ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Jeova Sardinha de
Moraes. unânime, DJe 29.11.2016). 

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  recurso,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento,  ainda, a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com
jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides) (Relator).
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Presente  ao  julgamento,  também,  o Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar
Souto Maior, procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0005600-53.2015.815.0011 — 1ª Vara de Família de Campina
Grande

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Clóvis de Oliveira
Filho, contra a sentença de fls. 213/215, proferida nos autos da ação de exoneração de
alimentos ajuizada em face de Mayara Miranda de Oliveira, julgando improcedente
o pedido inicial.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 218/225), afirma que
sua situação financeira encontra-se desfavorável, pois tem de arcar com a mensalidade
da faculdade de outra filha, dessa forma, alega que, ante a maioridade da apelada, esta
possui condições de prover seu próprio sustento.

Contrarrazões apresentadas às fls. 251/256.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 244/248).

É o Relatório.
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018.
                                

João Batista Barbosa
Juiz Convocado

6


	Apelação Cível nº 0005600-53.2015.815.0011 — 1ª Vara de Família de Campina Grande
	VOTO

	Apelação Cível nº 0005600-53.2015.815.0011 — 1ª Vara de Família de Campina Grande

