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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 
 

ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-MULHER.  
Impõe-se a exoneração dos alimentos prestados à ex-
mulher que está vivendo no exterior, reconstruiu a vida e, 
por aproximadamente dois anos, sequer utilizou os valores 
depositados, a título de pensão, em sua conta corrente.  
Apelos desprovidos. 
 
 

APELAÇÃO CÍVEL 
 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70007791759 
 

COMARCA DE ARROIO DO TIGRE 

R.M.B.L.  
 

APELANTE / APELADA 

S.R.S.  
 

APELANTE / APELADO 

 
 

A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, desprover os apelos.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores DES. 
LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS E DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS 
CHAVES. 

Porto Alegre, 03 de março de 2004. 

 
 
 

DES.ª MARIA BERENICE DIAS,  
Relatora-Presidente. 

 

 

R E L A T Ó R I O  

DES.ª MARIA BERENICE DIAS (RELATORA-PRESIDENTE) 

S. R. S. move ação de exoneração de alimentos contra R. M. B. L., alegando 
arcar com alimentos, em benefício da requerida, fixados em 20% dos seus rendimentos 
líquidos, desde dezembro de 1987. Sustenta que a demandada, todavia, não necessita dos 
alimentos, pois deixou de utilizá-los em 1990, ocasião em que foi residir nos Estados Unidos e 
passou a desenvolver atividade remunerada. Aduz ter a demandada adquirido, em 1993, um 
terreno localizado na cidade de Salto do Jacuí, utilizando-se do quantum alimentar. Argumenta, 
ainda, estar a requerida construindo um imóvel, unicamente com os valores decorrentes da 
pensão. Assevera estar enfrentando dificuldades financeiras, pois possui quatro dependentes. 
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Pugna pela concessão de liminar. Requer o provimento do apelo, para que seja exonerado do 
dever alimentar, a contar da citação.  

Foi deferido o pedido de liminar (fl. 35).  

Em contestação (fls. 43/48), a demandada alega não ter o alimentante 
comprovado que os valores depositados a título de alimentos não estão sendo utilizados para 
os fins a que se destinam. Sustenta que a existência dos depósitos das pensões não significa a 
ausência de necessidade do pensionamento. Afirma estar exercendo a função de cabeleireira 
nos Estados Unidos. Sustenta que exercia a profissão quando residia no Brasil, não tendo 
ocorrido qualquer alteração em suas necessidades. Aduz estar utilizando os valores 
depositados a título de alimentos para construir uma casa. Sustenta ter ocorrido elevação nas 
possibilidades do autor, em face do recebimento de quantias advindas de ações trabalhistas, 
FGTS, entre outros. Pugna pelo desprovimento da ação.  

Em audiência, foi colhida a prova oral (fls. 213/216, 246, 268 e 280/281).  

Finda a instrução (fl. 320), as partes apresentaram memoriais (fls. 323/334).  

O Ministério Público opinou pelo provimento da demanda, para exonerar o 
autor do dever alimentar (fls. 336/343).  

Sentenciando (fls. 345/349), o magistrado julgou procedente a ação, 
exonerando o demandante do dever alimentar e condenando a demandada a arcar com as 
custas processuais e os honorários advocatícios, fixados estes em 20% do valor atribuído à 
causa, forte no art. 20, § 4º, do CPC.  

Inconformada, apela a demandada (fls. 357/367), alegando contar mais de 50 
anos de idade, realizar trabalho autônomo e não possuir qualquer plano previdenciário que 
viabilize aposentadoria. Aduz não ter ocorrido alteração em suas necessidades. Argumenta 
que o apelado recebeu elevados valores a título de indenização, em decorrência de ações 
judiciais movidas contra a CEEE e em função de ter sacado o FGTS. Sustenta, ainda, ter o 
recorrido construído duas casas, além de ajudar financeiramente os filhos. Menciona ter 
construído uma casa com dois pavimentos, utilizando-se das economias realizadas após a 
separação. Argumenta que a pensão alimentícia também pode ser destinada à habitação. 
Sustenta não possuir qualificação profissional. Refere, ainda, que os ganhos por si percebidos 
nos Estados Unidos são insuficientes para garantir sua subsistência. Afirma estar com 
problemas de saúde, tendo sido recentemente submetida a cirurgia vascular, em razão de 
insuficiência venosa crônica nos membros inferiores. Requer o provimento do apelo, para que 
seja julgada improcedente a ação.  

O apelo foi recebido no duplo efeito (fl. 369).  

Inconformado, apela o autor (fls. 370/372), pugnando pela exoneração do 
dever alimentar a contar da citação da requerida. Sustenta ser o presente caso atípico, se 
considerado que a apelada não fez uso dos valores depositados a título de pensão. Afirma 
inexistir, in casu, ofensa ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Pugna pela aplicação 
analógica do art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68. Requer o provimento do apelo, para ver-se 
exonerado do dever alimentar a partir da citação ou, em caso de entendimento diverso, a 
contar da prolação da sentença.  

O recurso foi recebido no duplo efeito (fl. 397).  

Contra-arrazoados os recursos (fls. 376/378 e 398/400), subiram os autos a 
esta Corte.  

A Procuradora de justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos 
apelos (fls. 407/415).  

É o relatório. 
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V O T O S  

DES.ª MARIA BERENICE DIAS (RELATORA-PRESIDENTE) 

Impõe-se a exoneração dos alimentos, no caso vertente, porquanto 
demonstrado que a requerida possui condições de prover o próprio sustento, não necessitando 
da ajuda do ex-marido.  

Os alimentos foram fixados, mediante acordo, em 20% dos rendimentos 
líquidos do apelado, em 07/01/1987 (fls. 8/10), época em que a alimentada residia nos Estados 
Unidos (fl. 13). Atualmente, a recorrente continua a viver no exterior, tendo demonstrado 
possuir despesas com aluguel (fls. 77/89), além das atinentes à subsistência de qualquer 
indivíduo (fls. 106/148, 150/165, 174/181).  

Embora a alimentada alegue auferir parcos ganhos (fls. 90/103), os autos 
demonstram que, no período de outubro de 1997 a agosto de 1999, ou seja, por 
aproximadamente dois anos, a apelante não utilizou os valores depositados em sua conta 
corrente a título de pensionamento (fls. 32 e 187/204). Em sede de contestação (fl. 46), a 
recorrente admite ter ficado longos períodos sem efetuar o saque da pensão, no intuito de 
guardar dinheiro para construir uma casa. Refere, dentre outros aspectos, que ...já residia nos 
Estados Unidos há muitos anos e usufruindo das mesmas condições econômicas e só efetuava 
saques da pensão quando vinha ao Brasil ou através de autorização para familiares (fl. 46). 
Certo é que, em 1993, a alimentada adquiriu um terreno (fl. 18 e v.), utilizando-se do quantum 
alimentar. Ademais, a recorrente é proprietária de um imóvel, localizado na cidade de Santa 
Maria, recebido por ocasião da separação (fl. 09).   

Cumpre frisar, ainda, que a apelante não comprova possuir problemas de 
saúde que a incapacitem de exercer atividade laboral (fls. 184/185, 291/296 e 416/434). Os 
documentos acostados, em sede de apelação (fls. 416/434), não demonstram incapacidade 
para o trabalho, mas tão-somente a realização, pela recorrente, de consultas médicas e de 
exames de rotina (fls. 416/434). Certo é que conta aproximadamente 54 anos de idade e já 
reconstruiu a vida em outro país.  

Portanto, embora não tenha sido comprovada a alteração nas possibilidades do 
alimentante, que atualmente conta 68 anos de idade (fl. 228), o contexto probatório demonstra 
que a alimentada exerce atividade remunerada e possui condições para prover o próprio 
sustento.  

No que tange ao recurso de S. R. S. (fls. 370/372), igualmente improcede a 
inconformidade. O apelante postula que a exoneração do dever alimentar se opere a contar da 
citação ou, em caso de entendimento diverso, a partir da prolação da sentença. A 
inconformidade não merece guarida.  

Nas ações exoneratórias de alimentos, a obrigação é devida até o trânsito em 
julgado do decisum.  

O princípio que rege os efeitos da sentença é o de sua ineficácia até o trânsito 
em julgado. Ou seja, a sentença, em princípio, somente produz efeitos a partir do momento em 
que seu julgamento se torna definitivo. Descabe, pois, a exoneração do pensionamento a 
contar da citação, conforme pleiteia o apelante.  

A pretensão do recorrente, no sentido de que os efeitos da exoneração vigorem 
a partir da sentença, igualmente não merece guarida, se considerado que, consoante dispõe o 
art. 520, caput, do CPC, a apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. 

Nesta senda, o entendimento jurisprudencial: 
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CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO DE 
EXONERAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITOS 
RETROATIVOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS. 
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 13, § 2º, DA LEI. 5.478/68. 
EXEGESE. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação de 
exoneração, que se insere entre as ações revisionais "lato sensu", 
são os alimentos devidos até o trânsito em julgado da decisão 
proferida na causa (...)” (REsp 172526, 4ª Turma do STJ, Rel. Min. 
SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, em 06/08/1998, DJ 
15/03/1999). 

  

Por tais fundamentos, desprovêem-se os apelos. 

 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (REVISOR) - De acordo. 

DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES - De acordo. 

DESª. MARIA BERENICE DIAS (PRESIDENTE) – APELAÇÃO CÍVEL nº 70007791759, de 

ARROIO DO TIGRE: 

“DESPROVERAM OS APELOS. UNÂNIME.” 

 

 

 

Julgador de 1º Grau: Carlos Eduardo Lima Pinto. 


