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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão 

Apelação Cível – Nº 0015317-60.2013.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Wellington Silva Gonçalves – Adv.: Maricelle Ramos de Oliveira

Apelado: José Igor Martins Gonçalves, representado por sua genitora Janaína 
Martins Bezerra – Adv.: Luciana Martins da Silva

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  PENSÃO 
ALIMENTÍCIA.  DIMINUIÇÃO  DO  PERCENTUAL 
FIXADO EM SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA 
IMPOSSIBILIDADE  FINANCEIRA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- Em se tratando de fixação de alimentos o juiz 
deve  ter,  em  linha  de  raciocínio,  sempre,  o 
binômio  necessidade-possibilidade,  utilizando-se, 
na essência, do princípio da razoabilidade.
-  Embora  alegue  carência  de  recursos  para  o 
percentual  fixado (30% trinta por cento sobre o 
salário  mínimo),  o  recorrente  não  faz  prova 
alguma desta alegação, motivo pelo qual deve ser 
mantido o percentual fixado na sentença, quando 
este se mostra razoável.
–Registre-se que em face dos problemas de saúde 
vivido pelo menor, como a síndrome de down e a 
cardiopatia  congênita,  que  por  sinal  o  levou  a 
passar  por  um  procedimento  cirúrgico,  a  sua 
genitora tem sido impedida de trabalhar, para se 
dedicar  exclusivamente  ao  cuidado  com  a 
criança...”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar 
provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Wellington 
Silva  Gonçalves,  hostilizando  sentença  oriunda  da  5ª  Vara  da  Família  da 
Comarca de Campina Grande e prolatada nos autos de  Ação Revisional  de 
Alimentos c/c Regularização de Visitas, proposta contra  José Igor Martins 
Gonçalves, representado por sua genitora Janaína Martins Bezerra.

Na  decisão  singular,  o  Magistrado  julgou  improcedente  o 
pedido  inicial,  mantendo  o  percentual  de  30% (trinta  por  cento)  do  salário 
mínimo, a título de pensão alimentícia, além de conferir a convivência do autor 
de forma aberta a seu filho, respeitando-se as conveniências da criança.

Irresignado,   Wellington  Silva  Gonçalves  interpôs  recurso 
apelatório de fls. 114/122, alegando que atualmente encontra-se desempregado, 
com problemas  de  saúde,  como  também,  que  é  casado  e  responsável  pelo 
sustento da sua nova família (esposa e dois filhos). 

Alega ainda, que na época da decisão prolatada na ação de 
investigação de paternidade que estabeleceu o percentual acima citado, a título 
de  pensão  alimentícia,  já  encontrava-se  enfermo,  necessitando  de  tomar 
medicação controlada e de uso contínuo.

Afirma  que  paga  a  pensão  desde  2012,  sempre  no  dia 
acordado,  porém,  quando  do  agravamento  da  enfermidade  e  início  do 
tratamento, é que teve um desequilíbrio nas datas de pagamento dos alimentos 
devidos.

Diante dos fatos narrados, postula o apelante, pela redução 
do percentual de 30% (trinta por cento), para 18,5% (dezoito e meio por cento) 
do salário mínimo.

Contrarrazões de fls. 126/129, pugnando pela manutenção 
da decisão.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  de  fls.  136/139, 
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
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V O T O

Tenciona o apelante que seja minorado o percentual fixado 
para pensão alimentícia sobre seus vencimentos.

Em se tratando de fixação de alimentos o juiz deve ter, em 
linha de raciocínio, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, utilizando-se, 
na essência, do princípio da razoabilidade.

Ora, a lei não deseja o perecimento do alimentando, mas 
também não quer o sacrifício do alimentante e, nesta esteira é que o art. 1.694 e 
seu § 1º, do atual Código Civil verberam:

Art.  1.694.  Podem  os  parentes,  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.
§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção 
das necessidades do reclamante e dos recursos da 
pessoa obrigada.

Contudo,  embora  alegue  carência  de  recursos  para  o 
percentual fixado (30% trinta por cento do salário mínimo), o recorrente não faz 
prova alguma desta alegação, motivo pelo qual deve ser mantido o percentual 
fixado na sentença, quando este se mostra razoável. 

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria recente:

APELAÇÃO.  FAMÍLIA.  ALIMENTOS. 
QUANTIFICAÇÃO.  CRITÉRIO.  NECESSIDADE  DO 
ALIMENTANDO E CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. 
PROPORCIONALIDADE.  INSUFICIÊNCIA 
ECONÔMICA.  FATO  IMPEDITIVO  OU 
MODIFICATIVO  DO  DIREITO.  AUSÊNCIA  DE 
PROVA.  PROPOSTA  DE  ACORDO.  FIXAÇÃO  EM 
PATAMAR  PRÓXIMO.  REDUÇÃO.  RECURSO 
DESPROVIDO. Os alimentos devem ser fixados 
em proporção à necessidade do alimentando 
e a possibilidade do alimentante, atentando-
se  para  a  condição  econômica  das  partes. 
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Sem prova  dos  gastos  do  alimentante,  que 
aufere renda na condição de servidor militar, 
descabe  a  redução  do  valor  da  pensão, 
mormente se fixado em patamar próximo ao 
ofertado.  (TJMG;  APCV  0135935-
95.2003.8.13.0607;  Santos  Dumont;  Sétima 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Oliveira  Firmo;  Julg. 
31/01/2012; DJEMG 17/02/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PENSÃO 
FIXADA  EM  VALOR  RAZOÁVEL.  AUSÊNCIA  DE 
PROVA  PARA  REDUÇÃO.  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA. PARTE ASSISTIDA POR NÚCLEO DE 
PRÁTICA  JURÍDICA.  CABIMENTO.  RECURSO 
PROVIDO EM PARTE. 
I - A fixação do valor dos alimentos deve observar 
o  binômio  necessidade/possibilidade,  consoante 
art.  1.694,  §  1º  do  CC.  Não  ficando 
comprovada a real impossibilidade financeira 
do  alimentante,  a  ensejar  a  redução  dos 
alimentos, prudente a manutenção do valor 
fixado pelo juiz  a quo. II - Em se tratando de 
pessoa física, basta a declaração da parte de que 
não tem condições de arcar com pagamento das 
custas, sob pena de prejuízo de seu sustento e de 
sua  família,  para  que  lhe  sejam  deferidos  os 
benefícios da Assistência Judiciária  Gratuita (art. 
4º, Lei n.º 1.060/50), impondo-se a concessão da 
benesse processual sobretudo quando sua defesa 
é promovida por núcleo de prática jurídica. (TJMG; 
APCV  2303462-65.2008.8.13.0024;  Belo 
Horizonte; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Peixoto 
Henriques; Julg. 24/01/2012; DJEMG 03/02/2012) 

Ademais, registre-se que em face dos problemas de saúde 
vivido pelo menor, como a síndrome de down e a cardiopatia congênita, que por 
sinal o levou a passar por um procedimento cirúrgico, a sua genitora tem sido 
impedida de trabalhar, para se dedicar exclusivamente ao cuidado com a criança.

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  recurso 
apelatório, em harmonia com o parecer ministerial.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 de agosto 
de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                       5


