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GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Agravo de Instrumento nº 2005248-31.2014.815.0000 – 4ª Vara da Família  – 
Capital
Relator:  Des. José Aurélio da Cruz.
Agravante: Moisés Ataíde de Araújo
Advogado:Eduardo  Marcelo  de  Oliveira  Araújo  e  Handerson  de  Souza 
Fernandes
Agravado: João Batista de Araújo
Advogado:  Anna Carla Lopes Correia Lima

ACÓRDÃO
CIVIL. AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  ALIMENTOS  – 
VERBA REDUZIDA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA -   AGRAVO  DE INSTRUMENTO – 
POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO 
A  FILHO  MAIOR,  EM  DECORRÊNCIA  DA 
RELAÇÃO  PARENTAL  –  INDÍCIOS  DE 
DISTÚRBIOS  PSICOLÓGICOS  DESTE  – 
ALEGAÇÃO DE QUE O MESMO ESTÁ INSERIDO 
NO MERCADO DE TRABALHO – NECESSIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO 
STATUS QUO ANTE – REFORMA DA DECISÃO – 
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Embora o poder familiar cesse com a maioridade 
do  filho,  a  relação  parental  persiste,  e  com  ela 
emerge o dever de solidariedade, o que justificaria 
o  recebimento  de  pensão  alimentícia  quando 
estiver presente a condição de necessidade.

-  Se  o  conjunto  probatório  não  convence  da 
verossimilhança do alegado direito  à redução da 
pensão  em  favor  de  filho,  tampouco  acerca  da 
incapacidade  financeira  do  alimentante,  é  de  se 
indeferir a pretensão, devendo as questões fáticas 
alegadas  serem dirimidas  na  fase  instrutória,  ou 
seja, com uma maior dilação probatória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do 
relator e da certidão de julgamento às fls. 179.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento interposto  por  Moisés 
Ataíde de Araújo contra a decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4ª 
Vara  da  Família  da  Comarca  da  Capital,  que,  nos  autos  da  ação  de 
revisão  de  alimentos  proposta  por  seu  genitor,  João Batista  de  Araújo, 
concedeu tutela antecipada, determinando a redução da verba alimentar 
para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Alega o recorrente  que os alimentos  anteriormente  pagos 
correspondem a 10% (dez por cento) dos vencimentos do agravado e que, 
em outra oportunidade, este já tentou minorar a pensão através de uma 
primeira revisional,  porém, restou comprovada a existência de um déficit 
intelectual de sua parte, acarretando a improcedência daquele pedido.

Assevera que, muito embora o recorrido afirme que está em 
má condição financeira, o contracheque acostado pelo mesmo demonstra 
que recebe rendimentos líquidos superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Informa  que,  mesmo  após  a  maioridade,  a  obrigação 
alimentar ainda pode subsistir em decorrência da relação de parentesco, 
mormente quando demonstrada a incapacidade intelectual do alimentando.

Relata, ainda, que a enfermidade a que está acometido o 
recorrido  (Diabetes)  não  é  suficiente  para  demonstrar  seu  declínio 
financeiro,  até  porque  os  medicamentos  para  o  seu  tratamento  são 
disponibilizados  pelo  Estado.  Por  fim,  requer  a  concessão  de  efeito 
suspensivo e o provimento definitivo do agravo.

Decisão liminar às fls.138/140, deferindo o pedido do efeito 
suspensivo.

Informações do Juízo a quo às fls. 149/150.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  153/163,  pleiteando a 
manutenção  do  percentual  de  50%  sobre  o  salário  mínimo  a  título  de 
alimentos.

Parecer do Ministério Público às fls. 170/175, opinando pelo 
provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO.

Pretende  o recorrente  cassar  a  decisão interlocutória  que 
deferiu tutela  antecipada,  para  reduzir  o  valor  dos  alimentos 
correspondentes a 10% (dez por cento) dos vencimentos do agravado para 
meio salário mínimo.
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Os fundamentos empregados pela Magistrada  a quo foi de 
que  o  recorrente  alcançou  a  maioridade,  além  de  que  o  recorrido 
encontra-se com diabetes e está atualmente pagando um salário mínimo, 
também a título de alimentos, à sua segunda esposa. 

Em  primeiro  lugar,  ressalto  que,  embora  o  poder  familiar 
cesse com a maioridade do filho, a relação parental persiste, e com ela 
emerge  o  dever  de  solidariedade,  o  que  justificaria  o  recebimento  de 
pensão alimentícia  quando estiver  presente a condição de necessidade, 
assim como dispõe o art. 1.694, do Código Civil1. Nesse sentido, destaco: 

“ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHO MAIOR DE IDADE COM 
PROBLEMAS  GRAVES  DE  SAÚDE.  CABIMENTO. 
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1.  O poder familiar cessa 
quando  o  filho  atinge  a  maioridade,  mas  não 
desaparece  o  dever  de  solidariedade  decorrente  da 
relação parental.  2.  Necessitando o filho de alimentos 
para  garantir  o  seu  sustento  e  a  freqüência  a 
estabelecimento de ensino, pois não possui condições 
de saúde, pelo menos por ora,  para exercer atividade 
laboral e se tornar independente economicamente, está 
o  pai  obrigado  a  auxiliá-lo. 3.  Mostra-se  adequada  a 
verba  alimentar  quando  atende  ao  binômio 
possibilidade  e  necessidade.  Recurso  desprovido.” 
(Apelação  Cível  Nº  70056127863,  Sétima  Câmara  Cível, 
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sérgio  Fernando  de 
Vasconcellos Chaves, Julgado em 18/09/2013)

[…].  A  maioridade  civil,  em  que  pese  faça  cessar  o 
poder  familiar,  não  extingue  de  modo  automático  o 
direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação 
de  parentesco  e  na  necessidade  do  alimentando, 
especialmente tratando-se de portadora de deficiência 
mental. [...].  (TJPB - 20020050655261001 - Relator: Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira - Data de Julgamento: 
25-07-2012) 

No caso dos autos, existe a informação de que, a partir de 
2010, o agravante apresenta distúrbios psicológicos (fl. 48),  o que, até o 
momento do ajuizamento da ação originária, fez persistir a manutenção dos 
alimentos diante de sua dificuldade em integrar o mercado de trabalho.

Tentando  afastar  essa  situação,  alega  o  recorrido  que  o 
agravante  já  se  encontra  em  atividade  laboral,  porém,  nessa  fase  de 
análise  perfunctória,  inexiste  qualquer  demonstração  acerca  dessa 
afirmação,  o  que  me faz  concluir  que  essa  situação  carece  de  dilação 
probatória a ser efetuada na demanda originária.

Assim, considerando a patente necessidade de instrução do 
feito para perquirir a necessidade do recorrente em permanecer a receber 

1 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.
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os alimentos outrora fixados, deve permanecer o status quo ante. Nesses 
termos, também é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - ALIMENTOS - 
PENSÃO  -  REDUÇÃO  -  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  - 
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE  -  AUSÊNCIA 
DE  PROVA  INEQUÍVOCA  -  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  - 
DECISÃO REFORMADA.  Se o conjunto probatório não 
convence  da  verossimilhança  do  alegado  direito  à 
redução liminar da pensão em favor dos filhos menores, 
tampouco  acerca  da  incapacidade  financeira  do 
alimentante,  indefere-se  a  pretensão,  devendo  a 
questão  ser  dirimida  em  contraditório.” (TJ-MG  -  AI: 
10518110242428001 MG , Relator: Oliveira Firmo, Data de 
Julgamento:  26/02/2013,  Câmaras  Cíveis  Isoladas  /  7ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2013) 

Por outro  lado,  é  de  se  destacar  que o contracheque do 
recorrido (fl.  50) mostra que,  mesmo após diversos descontos,  inclusive 
relativos  a  outras  prestações  alimentícias,  seus  rendimentos  ainda  são 
razoáveis  (R$  8.590,31),  o  que  comprova,  pelo  menos  em  sede  de 
cognição  sumária,  a  possibilidade  de  se  manter  mesmo  acometido  de 
grave enfermidade.

Finalmente,  observo  que,  como  se  cuida  da  fixação  de 
alimentos,  o  valor  poderá  ser  revisto  a  qualquer  tempo,  bastando  que 
venham  aos  autos  elementos  de  convicção  que  justifiquem  sua 
modificação.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  ao  recurso,  para 
reformar a decisão de primeiro grau, indeferindo a tutela antecipada 
requerida pelo recorrido. 

É como voto.
Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 

Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz  Convocado para substituir  o  Exmo.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Paulo  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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