
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

Apelação Cível nº 0125666-14.2012.815.2001 — 4ª Vara de Família da Capital.
Relator :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante :Marcos Monteiro de Araújo Sá
Advogados :Expedito Leite da Silva Filho e outros
Apelados :Rodrigo Monteiro Kesselring de Araújo Sá e T.M.K.A.S., representado 
por sua genitora, Sorana Maria Kesselring
Advogados :Paulo Vitor Braga Souto e outros

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE 
ALIMENTOS  —  IMPROCEDÊNCIA  — 
IRRESIGNAÇÃO  —  ALEGADA  A  INCAPACIDADE 
FINANCEIRA  EM  ARCAR  COM  A  PENSÃO 
ALIMENTÍCIA  —  CONSTITUIÇÃO  DE  NOVA 
FAMÍLIA  —   FATO  EXISTENTE  QUANDO 
ANTERIORMENTE  FIXADOS  OS  ALIMENTOS  — 
AUSÊNCIA  DE  MODIFICAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  DO 
ALIMENTANTE  —  FILHOS  ESTUDANTES  — 
NECESSIDADE  DA  PENSÃO  —  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA —  DESPROVIMENTO.

— “Para  a  revisão de alimentos é  preciso  que  haja  prova  bastante 
da modificação  da  capacidade financeira do  alimentante  e/ou  da 
necessidade do alimentando.  Ausente  a devida comprovação,  deve 
ser  julgado  improcedente  o  pedido  revisional.”  (TJMG;  APCV 
1.0525.13.018110-6/001;  Relª  Desª  Ana  Paula  Caixeta;  Julg. 
12/03/2015; DJEMG 19/03/2015) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

A C O R D A a  Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à  unanimidade, em negar provimento à 
Apelação Cível. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcos Monteiro de 
Araújo Sá, contra a sentença de fls. 215/219, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª 
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Vara de Família da Capital que, nos autos da “Ação Revisional de Alimentos”, julgou 
improcedente o pedido contido na petição inicial, mantendo inalterado o percentual de 
alimentos anteriormente fixado.

Irresignado, o  alimentante  afirma,  em suma,  a necessidade de 
redução dos alimentos prestados, tendo em vista a alteração de sua condição financeira, 
mormente com a constituição de uma nova família. Aduz, ainda, que, no patamar em 
que se encontra a pensão alimentícia, não consegue depositá-la de forma integral e na 
data correta, uma vez que a importância fixada encontra-se além de suas posses. Requer 
a reforma integral da sentença, a fim de que seja dado provimento ao recurso apelatório 
(fls. 224/232).

Contrarrazões apresentadas às fls. 234/240.

Às fls. 241/244, o Ministério Público de primeiro grau emitiu 
parecer pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se pronunciar, nesta instância, a douta Procuradoria de 
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 251/256).

É o Relatório.

VOTO

Depreende-se  dos  autos  ter  o  ora  apelante  ajuizado  Ação  de 
Revisão de Alimentos  em face  dos  apelados,  sob a  alegação de estar  passando por 
dificuldades financeiras, uma vez que constituiu nova família, não podendo arcar com 
os alimentos fixados.

Assegurou  que  recebe,  como  salário  bruto,  o  valor  de  R$ 
1.554,65 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e paga 
pensão alimentícia de um salário mínimo, proveniente de um acordo firmado nos autos 
do processo nº 200.2011.011762-5 (fls. 41). 

Por sua vez, o magistrado a quo julgou improcedente o pedido.

Pois bem. Sabe-se que, em conformidade com o art. 1566, inciso 
IV, do CC, os alimentos são devidos aos filhos menores em face do dever de sustento 
advindo do poder familiar. 

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

Ocorre  que,  com  o  advento  da  maioridade,  poderá  surgir  a 
obrigação de prestar alimentos, que decorrerá da relação de parentesco, e não mais do 
pátrio  poder.  Dessa forma,  se  o  alimentando,  apesar  de  ter  adquirido  a  maioridade, 
demonstrar ser incapaz de  prover sua mantença, seus estudos, ou ainda ser portador de 
enfermidade crônica, surge, assim, para o alimentante, a obrigação de prestar alimentos 

2



em decorrência da relação de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e seguintes do 
Código Civil. 

Nesse sentido: 
ALIMENTOS.  AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  C/C  REVISIONAL  DE 
ALIMENTOS. INCONFORMIDADE RELATIVA À EXONERAÇÃO DE 
ALIMENTOS  DEVIDOS  À  EX-MULHER  E  À  RESTRIÇÃO  DO 
PENSIONAMENTO  À  FILHA  MAIOR.  MAIORIDADE  CIVIL. 
IMPLEMENTO  QUE  NÃO  TEM  O  CONDÃO,  POR  SI  SÓ,  DE 
AFASTAR  O  DIREITO  A  ALIMENTOS,  DECORRENTES  DA 
RELAÇÃO  DE  PARENTESCO.  HIPÓTESE  EM  QUE  A 
BENEFICIÁRIA  COMPROVA  QUE  ESTÁ  ESTUDANDO,  SENDO 
RAZOÁVEL  CONTINUAR  AUFERINDO  VALOR 
CORRESDPONDENTE  PARA  CUSTEAR  OS  ESTUDOS,  ATÉ  A 
CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, A FIM DE PREPARÁ-
LA  PARA  O  TRABALHO.  DIFICULDADE  FINANCEIRA  DO 
ALIMENTANTE  NÃO  DEMONSTRADA.  ANÁLISE  DO  CHAMADO 
BINÔMIO  ALIMENTAR  (OU  TRINÔMIO,  PARA  ALGUNS), 
CONFRONTO  DAS  NECESSIDADES  DE  QUEM  PERCEBE  E  DAS 
POSSIBILIDADES DE QUEM PAGA (ART. 1699, CC). PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS.  EXONERAÇÃO  DOS  ALIMENTOS  À  EX-
CÔNJUGE.  TENDO  ELA  JÁ COLADO  GRAU,  ESTANDO  APTA AO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL, JUSTIFICA-SE A FIXAÇÃO DE PRAZO 
RAZOÁVEL  PARA  SUA  REINSERÇÃO  NO  MERCADO  DE 
TRABALHO,  COM  A  REDUÇÃO  DO  VALOR.  APELAÇÃO 
PARCIALMENTE  PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70035701911,  Oitava 
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Luiz  Ari  Azambuja 
Ramos, Julgado em 13/05/2010) 

Depreende-se dos autos que Rodrigo Monteiro Kesselring de 
Araújo Sá tem 21 (vinte e um) anos (fls. 29) e, apesar de ter atingido a maioridade civil, 
é  estudante  universitário  (fls.  195),  não  possuindo  qualquer  atividade  remunerada. 
Thomas Monteiro Kesselring de Araújo Sá, por sua vez, possui 17 (dezessete) anos e é 
estudante colegial, estando presumida sua necessidade de pensão (fls. 29;196). 

Ora,  é  evidente  que  os  apelados  necessitam  dos  alimentos 
prestados  pelo  seu  genitor,  já  que  não  possuem  condições  de  prover  seu  próprio 
sustento, uma vez que os mesmos ainda se encontram estudando. 

Vislumbra-se  do  caderno  processual  que,  quando  fixada  a 
pensão em um salário mínimo, o recorrente estava desempregado (fls. 35) e já havia 
formado nova família (fls. 36), sendo que, naquela ocasião, um filho já era nascido e sua 
nova esposa estava gestante do segundo. 

Em  sua  exordial,  o  promovente/apelante  informou  estar 
laborando como motorista, dessa forma, houve, na verdade, melhora de sua condição 
financeira.

No caso, não se verifica qualquer prova que demonstre ser o 
apelante incapaz de arcar com a pensão alimentícia de seus filhos, pois não se vislumbra 
modificação significativa de sua situação a ensejar a minoração da pensão alimentícia.

AÇÃO REVISIONAL  DE ALIMENTOS.  ALTERAÇÃO  DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS 

3



DA  PARTE  AUTORA.  CONSTITUIÇÃO  DE  NOVA  FAMÍLIA  E 
NASCIMENTO  DE  OUTRO  FILHO.  PRINCÍPIO  DA  IGUALDADE 
ENTRE FILHOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. Para a 
revisão de alimentos é  preciso que haja  prova bastante  da modificação 
da  capacidade financeira do  alimentante  e/ou  da  necessidade  do 
alimentando.  Ausente  a  devida  comprovação,  deve  ser  julgado 
improcedente o pedido revisional. A constituição de nova família, mesmo 
resultando  no  nascimento  de  outro  filho,  não  justifica,  por  si  só,  a 
redução da pensão alimentícia devida. O princípio da igualdade entre 
filhos (art.  227,6º,  da CF/88 e art.  1.596,  do CC/2002)  somente implica 
fixação  da  verba  alimentar  em  idêntico  valor  para  estes,  quando  se 
encontrarem  em situação de  igualdade  estrita.  Do  contrário,  admite-se  a 
fixação  dos alimentos em  valores  distintos,  observando-se,  sempre,  o 
binômio  necessidade/possibilidade.  -Recurso  desprovido. (TJMG;  APCV 
1.0525.13.018110-6/001;  Relª  Desª  Ana  Paula  Caixeta;  Julg.  12/03/2015; 
DJEMG 19/03/2015) 
 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  ALIMENTOS. 
MAIORIDADE  DO  FILHO  UNIVERSITÁRIO.  OBSERVÂNCIA  DO 
BINÔMIO  NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  Apesar  da  maioridade  do 
alimentado,  descabe  reduzir  os  alimentos  prestados  pelo  pai/alimentante 
quando persiste a necessidade, especialmente em razão da realização de curso 
universitário  devidamente  comprovada  nos  autos.  Ademais,  para 
possibilitar  a  redução é  imperiosa  a  comprovação  da  modificação da 
situação financeira do alimentante ou do alimentado, o que não ocorreu. 
APELO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70032168619, Oitava Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 
12/11/2009) 

Como  bem  pontuou  o  parecer  ministerial  (fls.  254),  “...o 
apelante não logrou êxito em carrear aos autos elementos que permitissem a chegar a 
uma convicção  de  que  realmente  houve  mudança  de  sua  capacidade  econômica  a  
ensejar a revisão de alimentos. Destarte, por não ser possível vislumbrar quaisquer  
modificações relevantes ma vida do alimentante, capaz de ensejar a modificação no  
valor arbitrado a título de alimentos, não há o que se pensar em redução destes”.

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  recurso, 
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

                                      É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.   Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz e a Exma. Desª. Maria das Graças 
Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Srª.  Drª.  Ana  Cândida 
Espínola, Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 28 de abril de 2015.
                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL N.º 200.2012.058977-1/001 — 4ª Vara de Família da Capital

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Norton  Braga 
Correa contra a sentença de fls. 118/120, proferida pelo juiz a quo, nos autos da Ação 
de Exoneração de Alimentos movida em face de  Airton Felix Correa Neto e Hygor 
Carneiro Correa, que julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (fls. 121/125), o apelante afirma que 
constituiu nova família, dessa forma, assegura que não possui condições de arcar com o 
valor da pensão em prol dos apelados.  Por fim, ressalta que os mesmos atingiram a 
maioridade civil e que um deles já se encontra integrado ao mercado de trabalho, não 
fazendo jus aos alimentos.

Os apelados ofereceram contrarrazões (fls. 129/137), requerendo 
o desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de 
fls. 144/149, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença objurgada. 

É o Relatório.
À Douta Revisão.

João Pessoa, 03 de junho de 2013.
                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator

6


	Apelação Cível nº 0125666-14.2012.815.2001 — 4ª Vara de Família da Capital.
	VOTO
	Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
	Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides


