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A C Ó R D Ã O  

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2003116-98.2014.815.0000
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Boanerges Félix da Silva
Advogada : Maria Verônica Luna Freire Guerra
Apelados : Boanerges Félix da Silva Filho e Daniel Félix de Oliveira
Advogado : Rogério Gouveia de Souza

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.

PRELIMINARES  DE  NULIDADE  PROCESSUAL  E  DA 
SENTENÇA. REJEIÇÃO. 

Não  comprovados  os  prejuízos,  não  há  que  se  falar  em 
nulidade.

MÉRITO.  DEVER DE  SUSTENTO  DO  PAI.  PEDIDO  DE 
REDUÇÃO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

Verificado que o valor/percentual dos alimentos fixados na 
sentença  não  são  compatíveis  com  os  rendimentos 
percebidos  pelo  alimentante  e  com  as  despesas  que 
demonstrou assumir, cabe a sua alteração, conforme o caso.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
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do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, 
no mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao apelo.

R E L A T Ó R I O  

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Boanerges Félix 
da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca 
da  Capital,  fls.  125/126,  que,  nos  autos  da  ação  de  alimentos  ajuizada  por 
Boanerges  Félix  da  Silva  Filho  e  Daniel  Félix  de  Oliveira em  desfavor  do 
apelante, julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Em suas razões, fls. 129/136, o apelante argui as preliminares 
de:

I – Nulidade processual;

II – Nulidade da sentença;

Quanto à preliminar de nulidade processual alega que “ficou  
expresso na ata (fls.  115) da audiência realizada que após a escravania lavrar Certidão  
acerca do expediente forense no período de 12 a 16/09/2013, as partes seriam intimadas por  
nota de foro para apresentarem sua alegações finais e, no entanto, para surpresa e espanto  
do Apelante isto não ocorreu.”. (sic)

No  que  concerne  a  segunda  preliminar  afirma  que  a 
sentença é citra petita “posto que, não foram apreciados os pedidos do Apelante, tanto na  
ata de fls. 115, bem como, os requerimentos realizados pelo mesmo no ato de sua Petição,  
protocolada no prazo legal concedido pela juíza que presidiu aquela sessão.”.

No  mérito,  aduz  que  houve  cerceamento  de  defesa,  ao 
argumento de  que a  impugnação à  contestação é  intempestiva e  não houve o 
desentranhamento da peça, acrescendo que não tem condições de “arcar com o  
percentual de 30% de seus vencimentos, sem passar dificuldades.”.

Ao  final  “requer  que  sejam  acatadas  as  preliminares  ora  
suscitadas e que seja nula a SENTENÇA, para que sejam apreciados os requerimentos do  
Apelado, bem como, as partes sejam intimadas para ofertarem razões finais, e ou ainda,  
caso, as preliminares sejam ultrapassadas, que seja a r. Sentença ora atacada, reformada,  
do percentual aplicado de 30% em cima dos vencimentos do autor, para o percentual de  
15% de acordo com todas as provas elencadas no processo ( … )”.

Contrarrazões, fls. 141/145, pela manutenção do decisum.
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A Procuradoria  de  Justiça  Cível  opinou  pela  rejeição  das 
preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, fls. 156/163.

É o relatório. 

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

1 – Da preliminar de nulidade processual.

Ao contrário do que fora afirmado pelo apelante, analisando 
o Termo de Audiência de fl.  115 verifico que não ficou estabelecido de que as 
partes seriam intimadas por nota de foro para apresentarem sua alegações finais.

Destaco  que  o  apelante  não  informou  quais  argumentos 
relevantes  para  o  deslinde  da  ação  veicularia  através  das  “alegações  finais”. 
Consequentemente, ausente o pressuposto lógico-jurídico necessário para que os 
julgadores desta instância possam analisar a existência do suposto prejuízo que, 
alegadamente, caracterizaria o cerceamento de defesa, o vício processual deve ser 
considerado como inexistente, pois não fora demonstrado.

Destarte, não comprovado o prejuízo, não há que se falar em 
nulidade,  devendo ser  aplicado ao  caso,  o  princípio  da instrumentalidade das 
formas – art. 244 do CPC – bem como do pas de nullité sans grief .  Nesse sentido, 
colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.  PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 
REJEITADA.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  PARTE  PARA  SE 
MANIFESTAR  SOBRE  PETIÇÕES  E  DOCUMENTOS  JUNTADOS. 
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO 
DE ALEGAÇÕES FINAIS EM FORMA DE MEMORIAIS. PREJUÍZO 
NÃO  DEMONSTRADO.  MÉRITO.  UNIÃO ESTÁVEL.  ALIMENTOS. 
BINÔMIO  NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  RECURSO  IMPROVIDO. 
1.  A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que, para que 
se  acolha  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa  por  ausência  de 
intimação  da  parte  para  se  manifestar  sobre  petição  e  documentos 
apresentados pela parte contrária e para apresentar alegações finais em 
forma de memoriais, faz-se extremamente necessária a comprovação do 
prejuízo sofrido por quem alega, levando-se em consideração que este 
prejuízo  deve  advir  diretamente  da  alegada  nulidade.  Em  outras 
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palavras, não basta a improcedência do pedido da parte para que esteja 
caracterizada  a  nulidade;  o  prejuízo  (ou  a  improcedência)  deve 
decorrer diretamente da ausência da manifestação olvidada. 2. Hipótese 
em  que  a  sentença  recorrida  se  baseou  em  alegações  e  provas 
colacionadas  à  contestação  e  à  réplica  e  não  aos  documentos 
apresentados  pelo  apelado  e  dos  quais  não  foi  intimada  a  apelante. 
Ademais,  não  foi  produzida  qualquer  prova  em  audiência  e  tido  a 
apelante  teve  a  oportunidade  de  se  manifestar  sobre  todos  os 
documentos colacionados à contestação apresentada pelo apelado - Que 
levaram à formação do convencimento do juízo a quo -, o que demonstra 
que não há cerceamento de defesa a ser acolhido. Preliminar rejeitada. 3. 
A  questão  relativa  à  fixação  dos  alimentos  há  de  ser  dirimida 
ponderando a existência, no caso, do binômio necessidade/possibilidade, 
pressuposto básico para a concessão da verba alimentícia, na forma do 
art.  1.694,  §1º,  do  CC/02.4.  A ausência  de  necessidade  econômica  e 
financeira  da  apelante  está  demonstrada,  já  que  (1)  ela  percebe  dois 
proventos de aposentadoria; (2) a pensão de sua filha, devida por seu ex-
marido,  foi  majorada  durante  a  tramitação  deste  processo  e,  como 
ressaltado pelo juízo a quo, ela foi capaz de suprir suas necessidades por 
dois anos após a extinção da relação conjugal de ambos, o que denota 
que seus rendimentos foram suficientes para suprir suas necessidades, 
ainda  que  possa  estar  impossibilitada  de  trabalhar.  4.  Demonstrada, 
ainda, a ausência de possibilidade do apelado, que percebia, em 2008, 
rendimentos brutos de R$ 3.793,18 (três mil, setecentos e noventa e três 
reais e dezoito centavos) e já pagava pensão à sua ex esposa no valor de 
R$ 1.395,89 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove 
centavos), sendo responsável, também, pelo sustento de uma filha menor 
de idade.  5.  Recurso improvido. (TJES; APL 0011048-32.2008.8.08.0048; 
Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Carlos  Simões  Fonseca;  Julg. 
29/04/2014; DJES 07/05/2014)

PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1.  Ausente prova do 
prejuízo decorrente da ausência de intimação para manifestação acerca 
do laudo pericial bem como para apresentação de memoriais, não há 
nulidade a ser declarara. Contraditório assegurado pela possibilidade 
de  manifestação  de  toda  e  qualquer  insurgência  quando  da 
apresentação do apelo, o que afasta o alegado cerceamento de defesa. 2. 
Comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora é portadora de 
enfermidade  que  a  incapacita  total  e  definitivamente  para  qualquer 
atividade  laborativa,  deve  ser  mantida  a  sentença  que  determinou  a 
concessão de aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 
administrativo.  3.  Tendo  a  perícia  judicial  atestado  categoricamente  a 
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incapacidade do requerente para o trabalho, o breve período trabalhado 
após a cessação do benefício anteriormente deferido foi, à toda evidência, 
motivada  pela  extrema  necessidade  de  auferir  rendimentos  para  sua 
subsistência, ante a falta de amparo previdenciário, não podendo tal fato, 
portanto, ser óbice ao direito da parte autora em receber benefício por 
incapacidade, se preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. 
(TRF 4ª R.; APELRE 0012796-93.2013.404.9999; SC; Sexta Turma; Rel. Des. 
Fed. João Batista Pinto Silveira; Julg. 02/04/2014; DEJF 15/04/2014; Pág. 
114)

DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA. 
DANOS MORAIS. Inscrição indevida de nome em órgão de proteção ao 
crédito. Celebração de contrato com terceiro que utilizou os documentos 
do  autor  Procedência  PRELIMINARES  Nulidade.  Ausência  de 
intervenção  do  Ministério  Público  em Primeira  Instância  e  falta  de 
intimação  para  apresentação  de  memoriais  Inexistência  de  prejuízo 
Precedentes  do  STJ.  Julgamento  antecipado  da  lide  que  tem  plena 
aplicabilidade  à  espécie  PRELIMINARES  REJEITADAS.  Ausência  de 
cautela  da  instituição  financeira  na  verificação  da  legitimidade  dos 
documentos Responsabilidade objetiva da instituição financeira, inerente 
à atividade, decorrente do risco profissional, não se aplicando a exclusão 
prevista no art. 14, § 3º, inc. II, do CDC Consumidor Equiparado Fortuito 
interno.  Danos  morais  in  re  ipsa.  Quantum  indenizatório  fixado  com 
razoabilidade  e  proporcionalidade  Sentença  mantida  Recurso  não 
provido. (TJSP; APL 0226400-49.2009.8.26.0100; Ac. 6670376; São Paulo; 
Quinta  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Moreira  Viegas;  Julg. 
17/04/2013; DJESP 17/05/2013)

Assim, rejeito a presente preliminar.

2 – Da preliminar de nulidade da sentença.

Novamente o recorrente limita-se a alegar haver nulidade, 
desta vez, referindo-se especificamente à decisão, sob a justificativa de que “não  
foram  apreciados  os  pedidos  do  Apelante,  tanto  na  ata  de  fls.  115,  bem  como,  os  
requerimentos realizados pelo mesmo no ato de sua Petição, protocolada no prazo legal  
concedido pela juíza que presidiu aquela sessão.”.

Entretanto,  o apelante não identifica  quais  os pedidos e  o 
porquê  de  serem  juridicamente  relevantes  a  ponto  de  justificar  a  alegada 
nulidade, o que implica na rejeição desta preliminar cujas acusações são vagas e 
genéricas.
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3 – Mérito.

Trata-se de apelação cível interposta por Boanerges Félix da 
Silva,  pretendendo a redução do valor da pensão alimentícia fixada em “30% de  
seus vencimentos, deduzidos apenas os descontos obrigatórios com a previdência social e  
IRPF, aos seus filhos menores ( … )”.

Os  menores  Boanerges  Félix  da  Silva  Filho  (nascido  em 
24/08/2007) e Daniel Félix de Oliveira (nascido em 24/02/2012), representados por 
sua  mãe,  ajuizaram  a  presente  ação  de  alimentos  contra  o  recorrente,  sendo 
incontroverso de que o promovido é o pai dos autores.

Pois bem.

Não  houve  o  alegado  cerceamento  de  defesa  porque  a 
julgadora não levou em consideração a impugnação à contestação de fls. 83/85. Na 
verdade  a  juíza,  ao  decidir,  analisou  os  argumentos  presentes  na  inicial  e 
respectivos  documentos,  fls.  02/33,  bem  como  as  alegações  do  promovido 
veiculadas na contestação, fls. 39/47, e os documentos anexados a essa defesa, fls. 
48/82.  Evidência  disso,  exemplificando,  é  o  fato  de  que,  embora  os  autores 
objetivavam  “a  condenação  do  promovido  ao  pagamento  de  Pensão  Alimentícia,  no  
percentual de 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos ( … )”, o recorrente fora 
condenado “a pagar pensão mensal de 30% de seus vencimentos, deduzidos apenas os  
descontos obrigatórios ( … )”.

O genitor dos autores questiona, ainda, o percentual fixado a 
título de alimentos, dizendo que não tem condições de “arcar com o percentual de  
30% de seus vencimentos, sem passar dificuldades.” pugnando pela redução para 15% 
(quinze por cento).

O valor dos alimentos devidos pelo genitor aos seus filhos 
deverá ser fixado de acordo com os critérios legais, constando expressamente no 
art. 1694, § 1º, do Código Civil que a verba deverá ser fixada na proporção das 
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

O ônus  de  comprovar  a  impossibilidade  de  arcar  com os 
alimentos  pleiteados  compete  àquele  obrigado  ao  pagamento,  em  vista  do 
princípio da carga dinâmica das provas, considerando que o alimentante possui 
melhores condições de demonstrar sua real capacidade financeira, sendo difícil o 
acesso do pleiteante a essas provas.

O  requerido  instruiu  sua  contestação  com 
“COMPROVANTE  DE  RENDIMENTOS”  onde  consta  que  é  servidor  efetivo 
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estatutário da Universidade Federal da Paraíba, com remuneração de R$ 6.817,04 
(seis mil, oitocentos e dezessete reais e quatro centavos).

Extrai-se ainda do referido documento que a parte arca com 
os seguintes débitos: R$ 797,64 (“GEAP PLANO SAUDE – MENSALIDADE”); R$ 
35,83  (“GEAP  –  PLANO  DE  SAUDE  –  PARTIC”);  R$  1.535,58  (“PENSAO 
ALIMENTICIA”);  e  R$  417,00  (“PENSAO  ALIMENTICIA”),  o  que  totaliza  R$ 
2.786, 08 (dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos).

Mesmo  considerando  que  um  dos  autores  é  portador  de 
quadro neurológico de Hipoxia Neonatal (“AUTISMO”), a genitora também deve 
contribuir com o sustento dos menores.

Ocorre que a mãe dos autores, funcionária pública federal, 
não informou na peça de ingresso a sua remuneração e no decorrer da instrução 
processual se omitiu em informar, objetivamente, quanto recebe.

Portanto, entendo que o decisum merece ser reformado para 
reduzir  o  percentual  da  pensão  fixado  em primeira  instância.  Nesse  caminho 
compreendendo ser mais razoável o percentual de 20%.

Diante  do  exposto,  rejeitadas  as  preliminares,  DOU 
PROVIMENTO PARCIAL   ao  recurso  apelatório, unicamente  para  reduzir  o 
percentual fixado a título de pensão alimentícia, de 30% (trinta por cento) para 
20% (vinte por cento). Mantidos os demais termos do decisum.

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento  da  Sessão  Ordinária  da  Terceira 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  29  de  julho  de  2014, 
conforme certidão de julgamento à fl. 171, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais  Guedes,  dele  participando.  Além  desta  relatora,  participaram  do 
julgamento o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir 
o  Exmo. Sr.  Des.  Saulo Henriques  de Sá e  Benevides,  e  o  Exmo. Sr.  Des.  José 
Aurélio  da Cruz.  Presente ao  julgamento,  o  Dr.  Francisco Seráphico  Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 01 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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