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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0096904-85.2012.815.2001
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Apelante : Matheus Veríssimo da Silva
Advogado : Cristiane Travassos de Medeiros Mamede
Apelado : Severino Veríssimo Silva
Advogado : Elisabete Lopes Cavalcante

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS 
PARA  MAIOR.  FILHO  ACOMETIDO  DE  LEUCEMIA. 
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE, EM RAZÃO DA DOENÇA 
POR SI SÓ, HÁ GASTOS ELEVADOS APÓS A FIXAÇÃO DO 
'QUANTUM'. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A RESPALDAR 
A PRETENSÃO RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO 
NECESSIDADE  E  POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO 
'QUANTUM'. DESPROVIMENTO.

-  Para  a  procedência  da  ação  de  revisão  de  alimentos  é 
imprescindível  a  prova  da  alteração  das  condições 
financeiras das partes, posteriormente à fixação, a teor do art. 
1.699 do Código Civil de 2002.

 -  A  comprovação  da  elevação  das  despesas  de  filho 
acometido  de  leucemia,  configura  elemento  a  autorizar  a 
revisão do valor da pensão que lhe é prestada. Ausente prova 
acerca disso, o pleito de majoração não merece lograr êxito. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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Aco rda  a  Terc e i ra  C âmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, na conformidade do voto da relatora, por votação unânime,  NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  recurso  de  apelação  interposto  por  Matheus 
Veríssimo da Silva, visando à reforma da r. sentença de fls. 248/252, que julgou 
improcedente o seu pedido de majoração do valor da pensão alimentícia arbitrada 
em ação própria.

Matheus  Veríssimo  da  Silva ingressou  com  AÇÃO  DE 
REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA em face  de  Severino  Veríssimo  Silva, 
alegando  que  é  portador  de  leucemia,  necessitando  de  tratamento  médico 
constante e alimentação específica, argumentando que a pensão alimentícia paga 
pela parte ré revela-se insuficiente.

Pugnou pela majoração para o patamar de 25% (vinte e cinco 
por cento) dos rendimentos do réu.

Na  sentença  guerreada,  a  magistrada  considerou  que  a 
pensão originária foi fixada em 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos 
do promovido, no ano de 2000, e o diagnóstico de leucemia se deu em 2010 e,  
apesar disso, o autor não fez prova de que houve aumento de despesas em razão 
da enfermidade. Considerou, ainda, que a patologia está em estado controlado. 
(fls. 250/252).

Nas  razões  recursais,  fls.  254/259,  o  apelante  sustenta  a 
reforma da sentença, alegando que a leucemia acarreta despesas extraordinárias 
com o seu tratamento, as quais não podem ser suportadas apenas pela genitora. 
Aduz que a conclusão da sentença está divorciada das provas dos autos.

Contrarrazões, fls. 263/267.

Parecer  Ministerial  de  primeiro  grau  pelo  provimento  do 
apelo e julgamento de procedência, majorando a pensão para o patamar de 25% 
(vinte e cinco por cento) dos vencimentos líquidos do apelado.  (fls. 274/277).

Parecer Ministerial de segundo grau pelo provimento parcial 
do apelo e julgamento de procedência parcial, majorando a pensão para o patamar 
de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do apelado.  (fls. 280/283).
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É o Relatório

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Cuida-se  de  AÇÃO  REVISIONAL  DE  PENSÃO 
ALIMENTÍCIA, na qual o alimentando alega ser portador de leucemia e, em razão 
disso,  necessita  de  tratamento  médico  constante  e  alimentação  específica, 
argumentando  que  a  pensão  alimentícia  já  paga  pela  parte  ré  revela-se 
insuficiente.

Nas razões recursais, o apelante/autor sustenta a reforma da 
sentença, alegando que a leucemia acarreta despesas extraordinárias com o seu 
tratamento, as quais não podem ser suportadas apenas pela genitora. Aduz, ainda, 
que a conclusão da sentença está divorciada das provas dos autos.

Com  efeito.  A  lei  autoriza  a  revisão  dos  alimentos,  nas 
hipóteses de mudança das condições financeiras de quem os presta, ou de quem 
os recebe.

In verbis:

“Art. 1.699 - Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 
situação  financeira  de  quem  os  supre,  ou  na  de  quem  os 
recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,  conforme as 
circunstâncias,  exoneração,  redução  ou  majoração  do 
encargo”.

No  caso  dos  autos,  a  pensão  alimentícia  em  favor  do 
apelante foi fixada em 15% dos vencimentos líquidos do recorrido (fls. 16).

O  autor  pede  a  majoração  do  valor  dos  alimentos, 
fundamentando  a  pretensão  na  alteração  de  sua  necessidade,  em  razão  do 
acometimento de doença (leucemia), o que acarreta despesas extraordinárias com 
o seu tratamento.

O art. 1.694 do Código Civil de 2002, assim preceitua:

“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 
aos  outros  os  alimentos  de  que  necessitem  para  viver  de 
modo compatível com a sua condição social, inclusive para 
atender às necessidades de sua educação”.
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O dispositivo estabeleceu, ainda, quanto à fixação do valor, 
regra de razoabilidade, a fim de que o pensionamento não importe em desamparo 
do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestar 
alimentos. In verbis:

“§ 1º  -  Os alimentos devem ser  fixados na proporção das 
necessidades  do  reclamante  e  dos  recursos  da  pessoa 
obrigada”.

Assim  sendo,  a  relação  fática  é  o  fator  determinante  na 
fixação dos alimentos, de maneira que o prudente cotejo dos elementos de prova 
apresentados pelas partes deve nortear a função jurisdicional,  a  fim de melhor 
adequar os interesses controvertidos na demanda.

No  caso  específico  dos  autos,  a  obrigação  alimentar  não 
decorre mais do dever de sustento inerente ao poder familiar, porquanto o autor 
da ação já conta com 19 (dezenove) anos de idade.

Os critérios para o arbitramento dos alimentos não podem 
ser analisados isoladamente, sendo imprescindível a verificação das possibilidades 
do alimentante, nos termos do comando do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

A Juíza  entendeu  ausente  a  prova  acerca  da  necessidade 
extraordinária alegada pelo autor, em razão da doença.

O  autor/apelante,  por  seu  turno,  alega  que  não  foram 
observadas as provas dos autos, quanto à necessidade levantada.

Após análise do conjunto probatório dos autos, tem-se que 
inexistem nos autos provas quanto aos aumento de despesas em razão da doença.

Destaco  que  o  apelante  não  especificou  em  suas  razões, 
quais provas amparariam a sua tese, apenas defende que a leucemia, por si só, 
acarreta mudança nas suas condições financeiras.

Não desconheço que a doença acarreta sérias complicações 
físicas  e  psicológicas  nos  seus  portadores.  Não  desconsidero  o  fato  de  que  a 
doença  gera  um  cuidado  maior  e,  nele,  está  inserida  uma  eventual  despesa 
extraordinária.

Como é do conhecimento  comum, para  todos os  tipos  de 
leucemia, a quimioterapia (destruição das células malignas) é indicada. Em alguns 
pacientes é necessária a transfusão de eritrócitos para tratar a anemia, plaquetas 
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para tratar os sangramentos e antibióticos para tratar as infecções. A associação de 
vários medicamentos (poliquimioterapia), controle das complicações infeciosas e 
hemorrágicas  e  prevenção  do  controle  da  doença  no  sistema  nervoso  central 
(cérebro  e  medula  espinhal)  têm  sido  usado  em  alguns  pacientes  com  bons 
resultados.  Há  casos  em  que  é  necessário  o  transplante  de  medula  óssea, 
radioterapia ou imunoterapia.

Acontece que o autor não fez prova de que essas despesas 
extraordinárias são recorrentes e habituais. Ademais, o autor prescindiu da prova 
de outras provas (fls. 201) e, pelos documentos acostados coma inicial, a doença se 
encontra em estado controlado, com acompanhamento pelo período de 05 (cinco) 
anos (fls. 150).

Destaco que a pensão em favor do autor alcança a quantia de 
R$829,57  (oitocentos  e  vinte  e  nove  reais  e  cinquenta  e  sete  centavos),  valor 
considerável, na realidade brasileira, para um jovem em idade escolar, além de o 
réu também custear com o plano de saúde do alimentando (fls. 210).

Ressalto que a despesas com filhos devem ser custeadas por 
ambos os pais. 

Pondero,  ainda,  que  o  réu  também  paga  outra  pensão 
alimentícia a outros filhos, que alcança a quantia de R$1.299,66 (mil duzentos e 
noventa e nove reais e sessenta e seis centavos). (fls. 210).

Tratando-se  de  ação  revisional  de  alimentos,  consoante  o 
disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova acerca da 
mudança das necessidades do alimentando ou das possibilidades econômicas do 
alimentante é de quem pleiteia a redução ou a majoração do encargo.

No caso sub examine, verifico que, com o devido respeito ao 
esforço de argumentação dos nobres membros do parquet e das procuradoras do 
apelante, não vejo razão para reforma da sentença atacada.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes. Participaram do julgamento, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
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Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                        Relatora
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