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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL  N.º  0064300-71.2012.815.2001.
ORIGEM: Juízo de Direito da 5ª Vara de Família da Comarca da Capital.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Francisco de Assis Alves Júnior.
ADVOGADO: Causa própria. 
APELADO: N.C.  de S.R.A.,  representando por sua genitora  Simone Cartaxo da Costa de Souza
Rangel. 
ADVOGADO: Daniel de Oliveira Rocha. 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  PRELIMINAR ARGUIDA NAS
CONTRARRAZÕES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE RE-
CURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL À PAR-
TE, PORQUANTO FACULTADO O CONTRADITÓRIO.  REJEIÇÃO. APELA-
ÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.  NECESSIDADE.  CAPACIDADE DO
GENITOR. FILHO IMPÚBERE. APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CÓDIGO
CIVIL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. IM-
PROCEDÊNCIA DO  PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA SEN-
TENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1. “1. A jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de documentos que não
os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo
na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.” (STJ, 1ª
Turma, REsp 780.396/PB, Relª. Minª. Denise Arruda, julgado em 23/10/2007, DJ
19/11/2007) 

2. Não havendo provas de que houve alteração na capacidade econômica do alimen-
tante, notadamente diante da contradição dos elementos de convicção coligidos ao
feito, é de se manter a improcedência do pedido de redução dos Alimentos. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0064300-71.2012.815.2001,  em que figuram  como partes  Francisco de
Assis Alves Júnior e N.C de S.R.A., representado por sua genitora Simone Cartaxo
da Costa de Souza Rangel.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Francisco  de  Assis  Alves  Júnior,  advogando  em causa  própria,  interpõe
Apelação contra a Sentença prolatada pelo  Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca
desta Capital, nos autos da Ação de Revisional de Alimentos por ele intentada em
face de Nicholas Cartaxo de Souza Rangel Alves, menor impúbere, representado
por  sua  genitora,  Simone  Cartaxo  da  Costa  de  Souza  Rangel,  que   julgou



improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia revisanda, ao fundamento
de  que  a  constituição  de  nova  família  não  autoriza,  por  si  só,  a  pretensão  de
diminuição do valor devido a título de alimentos, sendo necessário a comprovação
da alteração da capacidade contributiva do alimentante.

Em suas razões, f. 220/222, alega que não tem mais condições de continuar
pagando  o  valor  de  um  salário  mínimo,  a  título  de  alimentos  ao  Promovido,
porquanto  além  de  ter  constituído  nova  família  e  nascido  mais  um  filho,  que
implicou no aumento das suas despesas mensais, houve o decréscimo do seu poder
aquisitivo se comparadas as declarações de imposto de renda do ano de 2009, época
em que houve o acordo celebrado judicialmente do pagamento da pensão naquele
patamar, com a do ano de 2012, juntando cópias das Declarações de Rendimento de
2012 e 2009, f. 223/226 e 227/230, respectivamente.

Requer o provimento do Apelo para que a Sentença seja reformada, julgando
procedente o pedido para minorar  a pensão alimentícia  ao valor  de meio salário
mínimo. 

Nas Contrarrazões,  f.  237/242, o Apelado, alega,  preliminarmente,  que os
documentos  acostados  pelo  Apelante  na   petição  recursal  não  são  considerados
documentos novos,  porquanto se referem a supostos fatos ocorridos nos anos de
2009 e 2012, razão pela qual poderiam ter sido apresentados desde a petição inicial,
pugnando, por conseguinte, pelo seu desentranhamento. 

No mérito, afirma que declaração de imposto de renda não tem o condão de
modificar  o  valor  da  pensão  alimentícia  acordado  judicialmente,  porquanto  tal
documento, por si só, não comprova que houve a  alteração da capacidade financeira
do Recorrente.

Alega  que  as  fotografias  acostadas  retratando,  por  exemplo,  viagens
realizadas  ao exterior e a cidades litorâneas brasileiras, frequência a restaurantes
sofisticados, reforma em apartamento,  demonstram o elevado padrão de vida do
Recorrente juntamente com sua atual companheira, Empresária do ramo da moda,
dispondo de  confortável condição financeira necessário à manutenção do seu novo
filho. 

Pugna pelo desprovimento do Recurso para que a Sentença seja mantida. 

A Procuradoria de Justiça, f. 251/256, opina pela rejeição da preliminar de
impossibilidade de juntada de documentos  novos,  por  entender  que,  além de ser
lícito às partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos, nos termos
do art. 397, do CPC, foram resguardados os princípios do contraditório e da ampla
defesa,  porquanto  foi  oportunizado  ao  Apelante  o  exercício  pleno  do  direito  de
defesa, inclusive, com sua intimação para apresentação das contrarrazões, momento
em que teve acesso às cópias das referidas Declarações de Rendimento. 

No mérito, alega que o Apelante não demonstrou suas reais despesas com a
constituição da nova família e o nascimento de mais um filho e, no que diz respeito
às  Declarações  de  imposto  de  renda  argumenta  que  tais  documentos  não
comprovam,  por  si  só,  a  alteração  na  capacidade  financeira  do  alimentante,
porquanto  não  oferecem  subsídios  de  comparação  de  como  era  sua  situação
econômica  e  como  ela  está  agora,  demonstrando  apenas  o  montante  por  ele



declarado  atualmente,  opinando,  ao  final,  pela  rejeição  da  preliminar  de
impossibilidade de juntada de documentos novos e pelo desprovimento do Apelo. 

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo  e  o  Apelante  dispensado  do  recolhimento  do
preparo,  por ser beneficiário  da Justiça Gratuita,  f.  16,  pelo que,  preenchidos  os
pressupostos recursais dele conheço.

Inicialmente,  analiso  a  preliminar  arguida  em  sede  de  Contrarrazões  de
impossibilidade de juntada de documentos novos quando da interposição de recurso. 

Os documentos a que se refere o Apelado correspondem às Declarações do
Imposto de Renda Pessoa Física dos anos de 2012 e 2009 juntadas às f. 223/226 e f.
227/230, respectivamente. 

Quanto à possibilidade da juntada de documento novo em sede recursal, não
vislumbro óbice, desde que oportunizado o contraditório, que ocorreu por meio das
Contrarrazões. 

Colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  JUNTADA  DE
DOCUMENTO  COM  A APELAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  ART.  397  DO
CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de documentos que não
os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até
mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.
2.  Não  é  absoluta  a  exigência  de  juntar  documentos  na  inicial  ou  na
contestação. A juntada de documentos em sede de apelação é possível, tendo a
outra parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em contra-razões. 
O art. 397 do CPC assim dispõe: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar
aos  autos  documentos  novos,  quando  destinados  a  fazer  prova  de  fatos
ocorridos  depois  dos  articulados,  ou  para  contrapô-los  aos  que  foram
produzidos nos autos." 3. Recurso especial desprovido (STJ, 1ª Turma, REsp
780.396/PB,  Relª.  Minª.  Denise  Arruda,  julgado  em  23/10/2007,  DJ
19/11/2007).

Também trago  julgado  do Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do Sul  no
sentido de que não é vedado às partes juntar aos autos em sede recursal documentos
novos acerca de fatos já alegados e debatidos no transcorrer da causa, desde que
observado o contraditório:

DIREITO  PRIVADO  NÃO-ESPECIFICADO.  EMBARGOS  DE
TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À
EXECUÇÃO.  NÃO-COMPROVAÇÃO.  JUNTADA DE  DOCUMENTOS
EM  SEDE  RECURSAL.  POSSIBILIDADE,  NAS  CIRCUNSTÂNCIAS.
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  MINORAÇÃO  DO  QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA.
1. Consoante a interpretação conferida pelo STJ ao artigo 397 do Código de
Processo Civil,  Lei nº.  5.869, de 11 de janeiro de 1973, não é vedado às
partes juntar aos autos em sede recursal documentos novos acerca de fatos já
alegados  e  debatidos  no  transcorrer  da  causa,  desde  que  observado  o
contraditório.
2. (…). 
3.  (…).  DESPROVIMENTO  DO RECURSO  (TJ/RS,  Apelação  Cível  Nº



70036809846,  Décima  Sexta  Câmara  Cível,  Rel.  Paulo  Sérgio  Scarparo,
julgado em 26/08/2010). 

Assim sendo, rejeito a preliminar. 

Passo à análise do Apelo.

Embora  o  Apelante  argumente  que  houve  diminuição  na  sua  situação
financeira,  verifica-se  que  não  comprovou  suas  alegações,  inviabilizando,  por
conseguinte, a pretendida minoração da pensão alimentícia acordada no valor de um
salário mínimo para meio salário mínimo. 

A constituição de nova família  com o nascimento de  um outro filho não
autoriza,  por  si  só,  a  pretensão  da  diminuição  do  valor  da  pensão  alimentícia,
porquanto não comprovou a ocorrência de alteração na possibilidade financeira do
Apelante.

Nem mesmo as  Declarações  de Imposto de Renda são suficientes  para a
demonstração da minoração da capacidade financeira do Recorrente, tendo em vista
que não oferecem qualquer subsídios de comparação entre a situação financeira de
um ano com outro. 

O Apelado, por sua vez, é menor de idade,  e, apesar de sua mãe exercer
atividade remunerada,  tal fato não tem o condão de reduzir os Alimentos ao patamar
requerido pelo Apelante.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais dos
Estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, não cabe a redução do encargo
alimentar  fixado  anteriormente  sem  que  o  alimentante  demonstre  superveniente
decréscimo de sua fortuna,  nos termos do art.  1.699, do Código Civil,  conforme
precedentes abaixo transcritos: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA
DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS.  IMPROCEDÊNCIA.  PRECEDENTES  DESTA CORTE  E  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  ART.  557  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO.  De  acordo  com  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, não cabe
a redução do encargo alimentar fixado anteriormente sem que o alimentante
demonstre superveniente decréscimo de sua fortuna, nos termos do art. 1699,
do Código Civil. Compete ao Relator, monocraticamente, nos termos do art.
557 do Código de Processo Civil, negar seguimento, de plano, aos recursos
manifestamente  contrários  à  jurisprudência  do  respectivo  Tribunal,
prestigiando,  assim,  os  princípios  da  celeridade  e  economia  processuais
(TJ/PB,  Ac.  do  processo  nº  00120090248871001,  Rel.  Des.  José  Ricardo
Porto, julgado em 04/07/2012).

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS  -
AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO
FÁTICA  EXISTENTE  AO  TEMPO  DA  FIXAÇÃO  DA  PENSÃO
ORIGINAL - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. 
1.  A ação  revisional  de  alimentos  tem  como  fundamento  o  art.  1699  do
Código Civil  de 2002, o qual  prevê que,  sobrevindo mudança na situação
financeira  de quem os supre,  ou de quem os recebe,  poderá o interessado
reclamar ao juiz a exoneração, redução ou majoração do encargo. 
2.  Inexistindo provas de que houve alteração na capacidade econômica do
alimentante, notadamente diante da contradição dos elementos de convicção



coligidos ao feito, é de se manter a improcedência do pedido de redução dos
alimentos (art. 333, I, CPC). 
3.  Recurso não provido (TJ/MG, 5ª  Câm.Cív.,  Ap. Cív.  1.0332.11.000035-
0/001, Desª. Áurea Brasil, DJ 01/10/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO.
DESCABIMENTO. A ação revisional e de exoneração de alimentos funda-se,
materialmente,  no  artigo  1.699  do  Código  Civil,  que  estabelece  que,  se
fixados 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 Assim, compete
ao alimentante o ônus da prova da impossibilidade de prestar alimentos na
forma  fixada.  (conclusão  n.  37  do  Centro  de  Estudos  do  TJRS).  APELO
DESPROVIDO (TJ/RS,  Apelação  Cível  Nº  70043269042,  Sétima  Câmara
Cível, Rel. Roberto Carvalho Fraga, julg. em 04/01/2012). 

Assim, a manutenção de um salário mínimo, a título de alimentos, representa
acertadamente  um  valor  condizente  com  a  atual  situação  financeira  do
Alimentante/Apelante. 

Posto isso, rejeitada a preliminar arguida nas Contrarrazões, conhecida a
Apelação, nego-lhe provimento, em harmonia com o Parecer Ministerial. 

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

http://www.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10332110000350001
http://www.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10332110000350001
http://www.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10332110000350001

