
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002609-41.2014.815.0011.
Origem : 4ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Wellington de Azevedo Souza.
Advogado : Altamiro Cavalcanti.
Apelada : Maria Heloísa Ribeiro, representada por sua genitora Fabiana 

  Ribeiro Santos.
Defensor : Antônio Roberto de Faria.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS.  PLEITO  DE  MINORAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  CONSTITUIÇÃO  DE  NOVA
FAMÍLIA  E  AUMENTO  DA  PROLE.  FATOS
QUE  POR  SI  SÓ  NÃO  LEGITIMAM  A
REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO DE FILHO
ANTECEDENTE.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
PERDA  DA  CAPACIDADE  ALIMENTAR.
DESPROVIMENTO DO APELO.

– As  decisões  que  fixam  alimentos  sempre
trazem  ínsita  a  cláusula   rebus  sic stantibus,  ou
seja,  são  modificáveis.  Com  efeito,  a  fixação  da
prestação  alimentar  se   faz  em  atenção  às
necessidades do alimentando e às  possibilidades  do
alimentante.  Diante  desse  cenário,  ocorrendo
alteração na situação financeira de uma destas partes,
poderá  o  interessado  reclamar,  conforme  as
circunstancias, a exoneração, redução ou a majoração
do encargo alimentar.

– Contudo,  da  análise  da  prova  constituída
durante a instrução do feito, não restou demonstrada a
mudança na situação econômica do apelante capaz de
ensejar  o  desequilíbrio  do  binômio
possibilidade/necessidade  e,  assim,  a  redução  do
quantum inicialmente  fixado.  Isto  porque  um novo
enlace  matrimonial  com  o  aumento,  inclusive,  da
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prole,  por  si  só  não induz à  presunção absoluta  da
incapacidade  financeira  de  se  manter  o  valor  da
pensão alimentar do filho antecedente. Assim, não se
desincumbindo  o  autor  ônus  de  provar  os  fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do art.  333,
inciso I, do Código de Processo Civil, é de manter a
sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Welligton  de
Azevedo Souza contra a sentença (fls. 40/42) proferida pelo Juízo da 4ª Vara
de Família da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação Revisional de
Alimentos  ajuizada em face de  Maria Heloisa Ribeiro Ribeiro de Sousa,
representada por sua genitora Fabiana Ribeiro Santos.

Na  peça  inaugural  (fls.  02/04),  o  demandante  relatou  pagar,
mediante decisão judicial, pensão alimentícia à apelada no percentual de 20%
(vinte  por  cento)  do  salário  mínimo.  Aduz  o  genitor,  contudo,  que  tendo
constituído nova família e com o nascimento de novo filho, aliado ainda ao
aluguel pago mensalmente, tal montante já não condiz com sua capacidade
alimentar. Ressalta, ademais, que a representante da menor trabalha e possui
condições de colaborar com a mantença da menor. Requer, face ao exposto, a
redução do retrocitado valor, pugnando por todos os meios de prova admitidos
no direito. 

Juntou procuração e documentos (fls. 05/17).

Devidamente citada, a promovida não apresentou contestação,
conforme certificado às fls. 23. 

Audiência de conciliação inexitosa (fls. 36).

O  Ministério  Público  de  primeiro  grau  posicionou-se  pela
improcedência do pedido (fls. 37/39).

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência  do  pedido  (fls.
40/42), mantendo-se o valor da pensão alimentícia anteriormente fixado. 

Inconformado, o promovente interpôs Recurso Apelatório (fls.
44/47),  asseverando  o  direito  do  segundo  filho  também  alimentar-se  e  a
solidariedade da obrigação alimentar, devendo a genitora também contribuir
com  o  sustento  da  menor.  Aduz,  ainda,  que  o  binômio
necessidade/possibilidade  foi  “deixado de lado” pelo  decisum de  primeiro
grau, devendo-se em ações revisionais de alimentos levar-se em consideração
a constituição de nova família. Requer, assim, a reforma da sentença, julgando
procedente o pleito inicial.
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Contrarrazões  apresentadas  (fls.  49/52),  rogando  pela
manutenção do decreto judicial.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Francisco
Seráphico F. da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado, opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 58/63).

É o relatório.

VOTO.

Conheço,  em  parte,  da impugnação  apelativa,  posto  que
obedece  aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,
interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade, preparo e
regularidade formal).

De  antemão,  consigno,  em  consonância  com  o  parecer
ministerial,  que  o  pleito  apelatório  apresentado  pela  recorrente  se  revela
manifestamente improcedente, afigurando-se correta a sentença proferida pelo
magistrado  de  primeiro  grau,  em  conformidade  com  o  entendimento
dominante desta Corte, não merecendo, pois, qualquer reforma.

Consoante  relatado,   Welligton  de  Azevedo  Souza interpôs
Apelação Cível  hostilizando a sentença do Juízo Singular que nos autos da
Ação  Revisional  de  Alimentos,  manejada  em  face  da  apelada,  julgou
improcedente  a  demanda,  dando  continuidade  a  obrigação  alimentar  no
montante de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente. 

Sabe-se que o encargo alimentar é recíproco entre cônjuges e
companheiros, assim como entre pais e filhos, de acordo com os arts. 1.694 e
1.696, ambos do Código Civil.

Sabe-se,  ainda,  que  as  decisões  que  fixam alimentos  sempre
trazem  ínsita  a  cláusula  rebus  sic stantibus, ou seja, são modificáveis. Com
efeito, a fixação da prestação alimentar se  faz em atenção às necessidades do
alimentando  e  às  possibilidades  do  alimentante.  Diante  desse  cenário,
ocorrendo  alteração na  situação  financeira  de  uma destas  partes,  poderá  o
interessado reclamar, conforme as circunstancias, a exoneração, redução ou a
majoração do encargo alimentar.

Assim dispõe o Diploma Civil:

“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.”

Contudo, da análise da prova constituída durante a instrução do
feito, não restou demonstrada a mudança na situação econômica do apelante
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capaz  de  ensejar  o  desequilíbrio  do  binômio  possibilidade/necessidade  e,
assim, a redução do quantum inicialmente fixado. 

Ora,  aduz  o  genitor  que  tendo  constituído  nova  família,
inclusive com o nascimento de novo filho, sua capacidade de alimentar restou
comprometida, entretanto, não juntou aos autos qualquer comprovação de seus
atuais rendimentos, ou seja, não desincumbiu o autor do ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do Código
de Processo Civil. 

Neste viés, cumpre salientar que um novo enlace matrimonial
com o aumento, inclusive, da prole, por si só não induz à presunção absoluta
da  incapacidade  financeira  de  se  manter  a  pensão  alimentar  do  filho
antecedente. 

Neste norte, julgados deste Egrégio Tribunal:

“AÇÃO  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.
ALEGAÇÃO  DE  MUDANÇA  FINANCEIRA  NA
VIDA  DO  ALIMENTANTE.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  INSUBSISTENTE  PARA
COMPROVAR E FUNDAMENTAR A PRETENSÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO.
AUSENTE  REQUISITO  PARA  REDUÇÃO  DOS
ALIMENTOS.  EQUILÍBRIO  ENTRE  A
NECESSIDADE  DO  ALIMENTANDO  E  A
POSSIBILIDADE  DO  ALIMENTANTE.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  - Na  ação
revisional  de  alimentos,  inexistindo  alteração  no
binômio  possibilidade  e  necessidade,  impõe-se  a
manutenção  da  pensão  nos  moldes  anteriormente
fixada. - Não havendo prova robusta nos autos da
alteração  da situação financeira  do alimentante  e
alimentada,  a  pensão  alimentícia  não  deve  ser
modificada.  -  A alegação  de  constituição  de  nova
família, por si só, não autoriza que seja acolhida a
pretensão redutória. - Desprovimento do recurso.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120110272562001,  1ª  CÂMARA CÍVEL,  Relator
Leandro dos Santos , j. em 23-04-2013) (grifo nosso)

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LIMINAR
CONCEDIDA.  FIXAÇÃO  DE  ALIMENTOS À  EX-
COMPANHEIRA.  COMPROVAÇÃO  DO  A
BIONÔMIO  NECESSIDADE  E  CAPACIDADE.
IMPOSSIBILIDADE  FINANCEIRA  DO
ALIMENTANTE.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
FORMAÇÃO  DE  NOVA  FAMÍLIA.
JUSTIFICATIVA INADEQUADA. MANUTENÇÃO
DA  MEDIDA  DE  URGÊNCIA.  NEGATIVA  DE
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§EGUIMENTO AO RECURSO. ...Fundamentado no
princípio  da  solidariedade  familiar,  o  dever  de
prestar,  alimentos  entre  cônjuges  e  companheiros
reveste-se  de  caráter  assistencial,  em  razão  do
vínculo conjugal ou de união estável que um dia uniu
o  casal,  não  obstante  o  rompimento  do  convívio,
encontrando-se  subjacente  o  dever  legal  de  mútua
assistência...  .  TJPB  -  Acórdão  do  processo  n°
20020110115405001 -  Órgão 2 CAMARA CIVEL -
Relator  DES  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE - j. Em 03/05/2012 AGRAVO QE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
C/C  RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.
ALIMENTOS  PROVISÓRIOS  DEFERIDOS  EM
PRIMEIRO  GRAU.  IRRESIGNAÇÃO.
PROMOVENTE POSSUIDORA DE RENDIMENTOS
.PRÓPRIOS.  CIRCUNSTÂNCIA  I»SUFICIENTE.
VALOR  REAL  DOS  RENDIMENTOS  DO
INSURGENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PLEITO DE
REFORMA  DA  DECISÃO.  ATENDIMENTO  DO
BINÔMIO  NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA LIMINAR  NO  IMPORTE  DE
UM  SALÁRIO  MÍNIMO.  REDUÇÃO  MANTIDA.
VALOR  QUE  DEVE  GARANTIR  VIDA  COM
DIGNIDADE. BLOQUEIO DAS CONTAS ANTIDO.
PROVIMENTO PARCIAL DO CURSO - 0 fato de a
pleiteante ter renda própria não é suficiente  para,
per  si,  afastar  a  obrigação  de  prestação  de  e
alimentos  pelo  ex  companheiro,  uma  vez  que  o
critério  de  fixação  do  quantum  da  pensão  dessa
natureza  depende  da  conciliação  do  binômio
necessidade-possibilidade, isto é, precisa-se analisar
e ponderar a relação entre a capacidade econômica
do  alimentante  e  a  necessidade  do  alimentando.  -
Levando-se em consideração o binômio necessidade-
possibilidade, deve-se fixar alimentos provisórios, a
fim  de  possibilitar  a  sobrevivência  da  agravada,
assim  como  proporcionar  lhe  uma  vida  digna."
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020110146509001,  TRIBUNAL  PLENO,  Relator
José Ricardo Porto , j. Em 28-02-2013) (grifo nosso)

E, ainda, do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
FAMÍLIA.  ALIMENTOS.  RECURSO  ESPECIAL.
REVISÃO  DE  ALIMENTOS.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO.  ELEMENTOS  CONDICIONANTES.
MUDANÇA  NA  SITUAÇÃO  FINANCEIRA  DO
ALIMENTANTE  OU  DO  ALIMENTANDO.
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PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE.
CONSTITUIÇÃO  DE  NOVA  FAMÍLIA  COM
NASCIMENTO  DE  FILHO.  DESINFLUÊNCIA.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÕES.
NOVO JULGAMENTO.
-  A  modificação  das  condições  econômicas  de
possibilidade ou de necessidade das partes, constitui
elemento condicionante da revisão e da exoneração
de alimentos, sem o que não há que se adentrar na
esfera de análise do pedido, fulcrado no art. 1.699
do CC/02.
-  As  necessidades  do reclamante  e  os  recursos  da
pessoa obrigada devem ser  sopesados  tão-somente
após  a  verificação  da  necessária  ocorrência  da
mudança na situação financeira das partes,  isto  é,
para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do
princípio  da  proporcionalidade,  previsto  no  art.
1.694,  §  1º,  do  CC/02,  deve  o  postulante
primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os
elementos condicionantes da revisional de alimentos,
nos termos do art. 1.699 do CC/02.
-  Se não há prova do decréscimo das necessidades
dos credores, ou do depauperamento das condições
econômicas  do  devedor,  a  constituição  de  nova
família, resultando ou não em nascimento de filho,
não  importa  na  redução  da  pensão  alimentícia
prestada a filhos havidos da união anterior.
-  Com fundamento  no  art.  535  do  CPC,  deve  ser
cassado  o  acórdão recorrido,  para  que  outro  seja
proferido, em consonância com o entendimento desta
Corte  –  acima  referenciado  –  desta  vez
pronunciando-se o Tribunal de origem a respeito de
omissões  apontadas  pelos  recorrentes,  em sede  de
apelação e de embargos declaratórios, notadamente
no  que  concerne  à  alteração  da  causa  de  pedir
deduzida  pelo  recorrido  e  consequente  julgamento
extra petita, em violação ao art. 265 e 460 do CPC.
-  Diante  do  quadro  fático  posto  no  acórdão
recorrido,  imutável  nesta  sede  especial,  em  que
preponderou  circunstância  divorciada  do
entendimento pacificado por esta Corte, a justificar a
redução  do  valor  dos  alimentos  devidos  aos
recorrentes,  impõe-se  a  devolução  do  processo  ao
Tribunal de origem, para que nova análise do pedido
seja  realizada,  com  base  na  jurisprudência
destacada.
-  A  revisibilidade  munida  da  efetiva  alteração  da
ordem  econômica  das  partes  há  de  ser  o  fator
desencadeante  de  um  Judiciário  mais  atento  e
sensível  às questões  que merecem peculiar desvelo
como o são aquelas a envolver o Direito a Alimentos
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em  Revisional,  permitindo  a  pronta  entrega  da
prestação  jurisdicional,  no  tempo  e  modo
apropriados, sem interpretações deslocadas.
Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp  1027930/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
03/03/2009, DJe 16/03/2009)(grifo nosso)

Pelo  exposto,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo  íntegra  a  sentença
objurgada.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada Cível  do Tribunal  de  Justiça  do Estado  da
Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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