
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0003724-63.2015.815.0011
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Sebastião da Silva Felismino
ADVOGADO: Elíbia Afonso de Sousa (OAB Nº 12.587)
APELADOS: Sabrina Mikaela Firmino da Silva e outros, representados por Maria Miriam
do Nascimento Firmino 
DEFENSOR: Gilvan de Alcântara Gusmão (OAB Nº 2945/PB)

APELAÇÃO  CÍVEL.  Direito  de  família.  Ação  Revisional  de
Alimentos.  Sentença  improcedente.  Filhos  menores.  Binômio
necessidade/possibilidade. Alegação de mudança na situação
financeira  do  alimentante.  Ausência  de  prova.  Pedido  de
minoração  da  verba  alimentar.  Impossibilidade.  Empréstimos
consignados  adquiridos  pelo  recorrente.  Endividamento
voluntário. Desprovimento.

- Deve-se interpretar com muita parcimônia qualquer oscilação
do binômio necessidade/possibilidade, a qual enseje a variação
ou a exoneração da pensão fixada, o que só se torna viável
ante a ocorrência de absoluta impossibilidade de prosseguir o
alimentante  no  pagamento  ajustado,  ou  comprovada  a
desnecessidade  da  alimentanda  do  seu  recebimento.  Essas
situações não restaram provadas nos autos.

- Inexistindo mudança na situação financeira do alimentante,
para  menos,  é  imposição  legal  manter-se  o  quantum  da
pensão alimentícia fixado na sentença, o qual se amolda ao
trinômio  que  o  justifica  (necessidade,  capacidade  e
proporcionalidade), mostrando-se condizente com o escopo de
assistência, sustento, guarda, criação e educação dos filhos.

- Desprovimento do apelo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as
acima identificadas.



ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de recurso  apelatório  interposto  por  Sebastião  da Silva
Felismino contra  sentença  (fs.  51/55)  do  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  de  Família  da
Comarca de Campina Grande, nos autos da ação de revisão de alimentos ajuizada em
face de Sabrina Mikaela Firmino da Silva, Paulo Roberto do Nascimento Felismino,
Priscila  Mikely  Firmino  da  Silva  e  Mirelly  Kethelen  Firmino  da  Silva,  menores
representados  por  sua  genitora,  Maria  Miriam  do  Nascimento  Firmino,  tendo  o
Magistrado a quo julgado improcedente o pedido inicial, ao manter o percentual de 40%
(quarenta por cento) dos seus vencimentos outrora fixados, em 13 de outubro de 2010, na
ação de alimentos nº 0012010019041-0 (fs. 10/11). 

O apelante aduz que percebe o valor de R$ 1.523,47 (mil quinhentos
e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) como servidor público municipal, arcando
com o valor mensal, a título de pensão alimentícia, de R$ 542,36 (quinhentos e quarenta
e dois reais e trinta e seis centavos).

Alega, outrossim, que houve mudança em sua situação financeira,
em razão de possuir 05 (cinco) empréstimos consignados, o que totaliza a quantia de R$
459,01  (quatrocentos  e  cinquenta  e  nove  reais  e  um  centavo),  além  de  R$  53,54
(cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao cartão de compras
“Bonsucesso”,  remanescendo-lhe,  apenas  R$  178,56  (cento  e  setenta  e  oito  reais  e
cinquenta e seis centavos),  para cobrir  suas despesas ordinárias, tornando-se,  assim,
demasiada  a  pensão anteriormente  fixada,  motivo  pelo  qual  pleiteou a  minoração  do
percentual para 23% (vinte e três por cento) dos seus vencimentos.

Esclarece, ainda, que não teve maiores problemas em arcar com a
pensão alimentícia dos seus filhos no ano de seu arbitramento, todavia, “...com o passar
do  tempo,  tal  situação  o  onerou  excessivamente”  (f.  62),  além  do  fato  de  que  há
necessidade de tratamento igualitário entre ele e a genitora dos menores, uma vez que
ambos respondem conjunta e isonomicamente pela manutenção de seus descendentes. 

Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido,
para modificar o percentual da pensão alimentícia de 40% (quarenta por cento) para 23%
(vinte e três por cento), adequando o encargo alimentar à sua realidade atual financeira,
bem como pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fs. 59/64).

Contrarrazões oferecidas rebatendo os termos do apelo (f. 68).

Nesta superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso (f. 73/78).

É o relatório. 

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 



O recurso deve ser desprovido.

Inicialmente,  defiro  o  defiro  de  justiça  gratuita  formulado  pelo
recorrente à f. 64, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Presentes  os  pressupostos  de  sua  admissibilidade,  conheço  da
apelação interposta por Sebastião da Silva Felismino. 

O apelante busca a tutela jurisdicional,  visando minorar a pensão
alimentícia paga aos apelados, no valor de 40% (quarenta por cento) para o percentual de
23%  (vinte  e  três  por  cento)  dos  seus  vencimentos,  sob  a  alegação  de  que  houve
mudança na sua situação financeira, haja vista que contraiu empréstimos consignados e
outros encargos, tendo, assim, mais gastos.

Saliente-se  que,  em 13 de outubro  de 2010,  ficou acordado,  por
homologação, nos autos da ação de alimentos n.º 001.2010.019041-0, que o recorrente
pagaria pensão alimentícia aos filhos menores, Sabrina Mikaela Firmino da Silva, Paulo
Roberto  do Nascimento  Felismino,  Priscila  Mikely Firmino da Silva  e  Mirelly Kethelen
Firmino da Silva,  o  percentual  de 40% (quarenta por  cento)  sobre seus rendimentos,
ressalvados os  descontos  obrigatórios  (imposto  de renda,  previdência  social)  e  horas
extras, conforme se observa do termo de audiência de fs. 10/11.

De  início,  mister  destacar  que  para  fixar  o  valor  da  prestação
alimentícia, faz-se imperioso observar o binômio necessidade/possibilidade, devendo o
mesmo ser  fixado  de  modo equânime,  ou  seja,  procura-se  atender  às  necessidades
daquele que o reclama dentro dos limites das possibilidades do responsável que o presta,
não se admitindo que este se torne um fardo impossível de ser suportado, consoante
dispõe a regra insculpida no §1º, do art. 1.694, do Código Civil.

A propósito, observe-se a citada letra de lei:

“Art. 1.694. 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.  §  1°  -  Os  alimentos  devem  ser
fixados  na  proporção  das  necessidades  do  reclamante  e  dos
recursos da pessoa obrigada. § 2º – Omissi”.

De  outro  norte,  sobre  o  tema  em  disceptação,  destacam-se  as
disposições contidas no art. 15 da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), e do art. 1.699 do
Código Civil, in verbis:

“Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e
pode  a  qualquer  tempo  ser  revista,  em  face  da  modificação  da
situação financeira dos interessados.”

“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.”



Logo, da leitura dos referidos dispositivos legais acima, extrai-se a
conclusão de que a revisão do encargo alimentar  depende de prova da alteração no
equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, após a data em que foi fixada a verba
alimentícia, com ônus de prova a ser suportado pela parte que a pleiteia.

Dessa forma, compulsando os autos, observamos que a alegação
do apelante encontra-se desprovida de qualquer embasamento jurídico.

No  caso  vertente,  conforme  se  vê  da  inicial,  resta  claro  que  o
apelante possui atividade fixa, tendo em vista que é servidor público municipal, conforme
comprova  os  documentos  de  fs.  18/19,  ao  contrário  da  genitora  dos  menores,  que,
consoante afirmado, encontra-se desempregada, fazendo “bicos” para sobreviver.

Nesse  diapasão,  verificamos  que  durante  toda  a  instrução  o
recorrente baseou seu pedido no suposto argumento de mudança de fortuna, entretanto,
tal conjuntura se deu por circunstâncias provocadas pelo próprio apelante, que contraiu
05 (cinco) empréstimos consignados e outros encargos descritos nos contracheques de
fs. 18/19. 

Ora,  o  recorrente  sabia  de  antemão  que  tinha  a  obrigação  de
alimentar seus filhos à base de 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos, o que
perfaz  a  quantia  de  R$  542,36  (quinhentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  trinta  e  seis
centavos), sendo devido o valor R$ 135,59 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove
centavos) para cada dependente e, mesmo assim, contraiu dívidas que poderiam alterar
sua situação financeira de forma prejudicial. 

Assim, vislumbra-se que o recorrente não comprovou mudança em
sua fortuna, limitando-se a destacar compromissos particulares assumidos, após o acordo
que estabeleceu o  quantum dos alimentos o que, ao nosso panorama, não justifica a
redução pretendida, já que não é razoável penalizar a sobrevivência dos menores com a
minoração da contribuição da verba alimentar, em razão de obtenção de endividamento
voluntário por parte do apelante.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, em
respeito  ao  trinômio  capacidade/necessidade/proporcionalidade,  considerando-se ainda
que a parte adversa não se manifestou contra a sentença recorrida, o que nos induz a
acreditar que a quantia correspondente a 40% (quarenta por cento) satisfaz, em tese, as
necessidades  básicas  dos  menores,  que,  inclusive,  estudam  em  escola  pública  (fs.
34/36).

Como narrado alhures,  é  cediço  que o Código Civil,  em seu art.
1.699, admite exoneração, redução ou majoração do encargo alimentício, se sobrevier
mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe. 

O doutrinador Yussef Said Cahali leciona o seguinte: 

A lei não estabelece, nem deveria fazê-lo, quais os elementos
que devem ser objetivamente considerados para a constatação
da mudança de situação econômica das partes, bastante para



justificar  a  revisão  ou  a  exoneração;  relega-se  a  sua
apreciação para o juízo de fato, valorativo das provas que se
produzirem.1 

E mais:

Na  revisional  de  alimentos  devem  ficar  provadas  não  só  a
necessidade de ser a pensão aumentada como, também, que
o alimentante tem condições de suportar seu aumento (1ª CC,
TJMG,  20.03.1985,  RT  607/182);  não  se  pode  alterar  o
quantum arbitrado em favor da alimentanda se prova não se
fez de qualquer alteração de ordem econômica (2ª CC, TJSC,
29.04.1986, RT 611/218); (...).2 

In  casu,  deve-se considerar  a  proporcionalidade existente entre a
necessidade dos apelados e as condições financeiras do apelante, não se constatando,
nos autos, qualquer prova de mudança na fortuna do alimentante, a ponto de viabilizar a
redução desejada.

Registre-se,  por  oportuno,  que  os  apelados  demonstraram
necessitar dos alimentos, mormente por ser ainda menores de idade, estando sob os
cuidados da mãe, que também arca com as despesas daqueles.

Vale  ressaltar  que  a  genitora  dos  menores,  à  época,  da
homologação do acordo, não possuía emprego certo, ficando, ainda, responsável pelo
encargo de cuidar dos filhos, não tendo tal situação mudado desde então, como bem dito
na sentença objurgada (f. 54).

Na oportunidade, destaco julgados dos Tribunais Pátrios: 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  ALIMENTOS.  FILHA  MENOR.
BINÔMIO  NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  PEDIDO  DE
MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DESCABIMENTO. A revisão
de alimentos somente se justifica quando comprovada alteração do
binômio necessidade/possibilidade. A obrigação deve ser fixada na
proporção  das  necessidades  do  reclamante  e  dos  recursos  da
pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os
alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-
possibilidade,  visando à  satisfação  das necessidades básicas  dos
filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. No caso em exame,
deve ser mantida a sentença de improcedência, pois não há provas
nos  autos  acerca  da  redução  da  capacidade  financeira  do
alimentante e, tampouco, das necessidades da alimentanda. APELO
DESPROVIDO”3 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE  C/C
ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO

1 In Dos Alimentos. 4. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 938.
2 Op. cit., p. 939.

3Apelação  Cível  Nº  70069463537,  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sandra
Brisolara Medeiros Julgado em 30/11/2016.



ALIMENTANTE.  TERMO  INICIAL.  MANUTENÇÃO  DA  DATA  DA
CITAÇÃO. SÚMULA 277 DO STJ. OCORRÊNCIA DE MAIORIDADE.
EXONERAÇÃO  QUE  DEPENDE  DE  AÇÃO  PRÓPRIA  COM
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA.  MANUTENÇÃO  DA
OBRIGAÇÃO.  PLEITO  DE  REDUÇÃO  DO  PERCENTUAL  DA
PENSÃO  ALIMENTÍCIA  EM  VIRTUDE  DA  MAIORIDADE  E  DA
EXISTÊNCIAS  DE  VÁRIOS  EMPRÉSTIMOS.  TESES  QUE  NÃO
DEMONSTRAM  REDUÇÃO  DA  SITUAÇÃO  ECONÔMICA  DO
ALIMENTANTE. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA AO § 1º
DO  ART.  1694  DO  CC.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR  QUE  SE
IMPÕE. INSURGÊNCIA QUANTO AS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
PLEITO DE REDUÇÃO DE 15% PARA 10%.  INACOLHIMENTO.
VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL EM CONSONÂNCIA AO § 3º DO
ART. 20 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.4

“CIVIL REVISÃO DE ALIMENTOS ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO
DO ALIMENTANTE. 1) Não caracteriza mudança de fortuna, capaz
de  produzir  revisão  de  alimentos,  o  endividamento  voluntário  do
alimentante  em  decorrência  de  financiamento  de  veículo  e
empréstimo bancário.  2)  Recurso  provido  em parte,  para  fixar  os
honorários advocatícios de sucumbência”.5 

Destarte,  no  caso  em tela,  não  logrou  êxito  o  recorrente  em se
desincumbir  do  encargo,  eis  que  não  colacionou  aos  autos  elementos  probatórios
precisos e específicos à formulação do pleito concernente a minoração do quantum fixado
a título de alimentos, na instância de origem, nem muito menos da possibilidade da autora
contribuir  com  a  subsistência  dos  filhos,  situações,  repita-se,  imprescindíveis  à
modificação do compromisso alimentar.

Finalmente,  cumpre  salientar  que  o  ônus  alimentício  pode  ser,  a
qualquer momento, elevado, reduzido ou extinto, desde que haja alteração significativa na
situação  do  alimentante  ou  do  alimentando,  nada  impedindo  que  as  partes  recorram
novamente ao Judiciário,  desde que o façam noutras circunstâncias fáticas, diferentes
desta. 

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  conheço do  recurso  interposto,  para,  contudo,
negar-lhe  provimento,  mantendo  a  sentença  vergastada,  por  seus  próprios
fundamentos. 

É o voto.6 

4(TJ-SC - AC: 360086 SC 2010.036008-6, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, Data de Julgamento:
24/11/2011, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Jaraguá do Sul)

5(TJ-AP  -  AC:  99501  AP,  Relator:  Desembargador  DÔGLAS  EVANGELISTA,  Data  de  Julgamento:
25/11/2003, Câmara Única, Data de Publicação: DOE 3228, página (s) 34 de 02/03/2004)
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Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, com, voto, participando do julgamento com este Relator, e
com o Excelentíssimo Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor Francisco Antônio de
Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 08 de agosto de
2017.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                    - Relator -


