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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A
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Agravada : Natália Guimarães Lima 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO 
DE  ALIMENTOS.  SENTENÇA  QUE  DETERMINOU  A 
MINORAÇÃO  DA  VERBA  ALIMENTÍCIA. 
RECEBIMENTO  DA  APELAÇÃO  APENAS  NO  EFEITO 
DEVOLUTIVO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO. 

O recurso de apelação interposto contra sentença que decida 
pedido revisional de alimentos, seja para majorar, diminuir 
ou  exonerar  o  alimentante  do  encargo,  deve  ser  recebido 
apenas no efeito devolutivo. Precedentes.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com pedido  de  efeito 
suspensivo, fls. 02/13, interposto por Rômulo de Araújo Lima desafiando decisão 
interlocutória,  fls. 29 que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos que 
julgou parcialmente procedente o pedido,  reduzindo a pensão alimentícia   do 
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), recebeu o 
recurso apelatório no duplo efeito. 
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Em razões recursais, fls.02/13, o recorrente sustenta que  o 
recurso  apelatório  da  sentença  proferida  em  sede  de  Ação  de  Exoneração  de 
Alimentos deveria ter sido recebida apenas no efeito devolutivo, em consonância 
com o disposto no art. 520, II, do CPC, o que ocasionou ao agravante prejuízos de 
difícil reparação. 

Diante  disso,  requer  a  atribuição  de  efeito  suspensivo  ao 
recurso, a fim de receber o agravo apenas no efeito devolutivo e,  no mérito, o 
provimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões,  fls.  85/97,  requerendo  o  desprovimento  do 
recurso. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.102/104, 
opinando pelo provimento do recurso para que a apelação seja recebida apenas 
no efeito devolutivo.     

É o relatório. 

D E C I D O

O cerne do presente Agravo de Instrumento cinge-se  em 
examinar o efeito atrelado ao recurso apelatório da sentença proferida em sede de 
Ação  de  Exoneração  de  Alimentos  ajuizada  por  Rômulo  de  Araújo  Lima  em 
desfavor de Natália Guimarães Lima. 

Isso  porque o  magistrado  de  primeiro  grau,  ao  receber  o 
recurso de apelação aviado da decisão que determinou a minoração da obrigação 
alimentar do agravante, o fez atribuindo ambos os efeitos à insurgência recursal. 

Diante  disso,  o  recorrente  ajuizou  o  presente  agravo  de 
instrumento  com  o  objetivo  de  reformar  a  decisão  impugnada,  para  fixar  o 
recebimento da apelação apenas em seu efeito devolutivo. 

A esse respeito, vejamos a jurisprudência pátria: 
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS. 
MAJORAÇÃO.  SENTENÇA.  RECEBIMENTO  DA  APELAÇÃO  NO 
DUPLO EFEITO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE E 
DO STJ.  Procedente o pedido de majoração de alimentos,  a apelação 
interposta  deve  ser  recebida  meramente  no  efeito  devolutivo. 
Precedentes  desta  Corte  de  Justiça  e  do  STJ. Aplicabilidade  da  36ª 
Conclusão do Centro de Estudos deste TJRS. NEGADO SEGUIMENTO. 
(Agravo de Instrumento Nº 70061951885, Sétima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 
03/10/2014) 
 

E ainda: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 
QUE  NÃO  INFIRMA  ESPECIFICAMENTE  TODOS  OS 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  QUE  INADMITIU  O  RECURSO 
ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 182/STJ.
REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.  EFEITOS  DA  APELAÇÃO. 
DEVOLUTIVO.
1.  Pacífico  o  entendimento  nesta  Corte  Superior  de  que  é  dever  do 
agravante impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão 
agravada,  demonstrando  o  seu  desacerto,  de  modo  a  justificar  o 
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido 
o agravo. Aplicação, por analogia, da Súmula nº 182 do Superior Tribunal 
de Justiça.
2. O recurso de apelação interposto contra sentença que decida pedido 
revisional  de  alimentos,  seja  para  majorar,  diminuir  ou  exonerar  o 
alimentante do encargo, deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. 
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1336639/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 09/08/2012)

Nesse  caso,  conceder  o  efeito  suspensivo  ao  recurso 
apelatório,  o  qual  combate  a  sentença  que  minorou  a  obrigação  alimentar, 
importaria ignorar o poder geral de cautela do juiz (eventual liminar,  como se 
sabe, produz efeitos desde logo) e a própria conclusão sentencial, alicerçada em 
juízo  de  certeza,  após  cognição  plena,  posicionamento,  aliás,  que  vem  sendo 
pacificamente adotado pela jurisprudência pátria. 

Portanto,  em  consoância  com  o  moderno  entendimento 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011987-20.2014.815.0000                                                           3 



jurisprudencial, a  apelação deve  ser  recebida  apenas  no  efeito devolutivo, quer  
tenha sido interposta contra sentença que determinou a  majoração, redução ou 
exoneração de obrigação alimentícia. 

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no art. 557, § 1ºA do Código 
de Processo Civil.

P. I. 

Gabinete no TJ/PB, em 24 de fevereiro de 2015. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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