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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008384-12.2013.815.2003
ORIGEM: 4ª Vara de Família da Capital
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Cinthya Alves da Costa Almeida
ADVOGADA: Roseane de Almeida Costa Soares
APELADO: Rilke Antônio de Oliveira Almeida
ADVOGADO: Raimundo de Oliveira Almeida Canuto

APELAÇÃO  CÍVEL.  FAMÍLIA.  DIVÓRCIO  LITIGIOSO  C/C
ALIMENTOS PARA FILHO MENOR. DIVISÃO DE BEM. EXPRESSA
VONTADE DO VARÃO/APELADO DE DAR SUA PARTE. PEDIDO
DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR
CONSENTÂNEO  AO  BINÔMIO  CAPACIDADE/NECESSIDADE.
APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

- Existindo nos autos provas de que o varão expressou o desejo
de abrir  mão de sua parte  no bem pertencente  ao casal,  é
mister reformar a sentença que deu a ele o equivalente a 50%
do referido imóvel.

- Estando demonstrada nos autos a capacidade de pagamento
da pensão alimentícia a filho menor, e a necessidade deste, é
inviável  falar-se  em  majoração,  aplicando-se  ao  caso  os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, dar
provimento parcial ao recurso apelatório.

CINTHYA ALVES DA COSTA ALMEIDA apelou  contra  sentença
(f. 206/211) do Juízo de Direito da 4ª Vara de Família da Capital, que, nos
autos da ação de  divórcio litigioso c/c pensão alimentícia,  ajuizada por
RILKE  ANTONIO  DE  OLIVEIRA  ALMEIDA,  garantiu  ao  apelado  50%
(cinquenta por cento) do bem imóvel construído durante a constância do
casamento,  bem  como  fixou  alimentos  para  o  filho  menor  do  casal
(Gabriel  Alves  de  Almeida),  no  importe  de  30%  “sobre  tudo  o  que
perceber a qualquer título, excluídos os descontos obrigatórios” (f. 210).

A apelante, nas razões do seu recurso (f. 232/237), postulou a
reforma integral  da sentença,  para que sejam retirados  do apelado os
50% inerentes ao bem imóvel, e que a pensão alimentícia em favor do
menor seja majorada.

Contrarrazões, às f. 241/249, rebatendo os termos do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial
do  apelo,  “devendo  ser  mantida  a  pensão  alimentícia  arbitrada  e,
acolhendo as  razões  do  recurso  apelatório  relativas  a  partilha  do  bem
imóvel  em  favor  que  ficaria  com  o  filho  menor,  reservando-se  o  seu
usufruto para a Varoa” (sic, f. 257).

É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                     Relator

A apelante busca a tutela jurisdicional  visando à  reforma da
sentença, com o intuito de retirar do apelado os 50% inerentes ao bem
imóvel, bem como majorar a pensão alimentícia do menor.

Analisando a matéria fática colocada nos autos, vê-se que, ao
julgar a demanda, o Juízo singular decidiu que 50% do bem imóvel – o
apartamento 201 do Edifício San Lorenzo (Av. Rio Grande do Sul, Bairro
dos Estados, nesta capital), ficaria com o varão.
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Data venia, não agiu com acerto a Magistrada  a quo, pois o
varão/apelado  abriu mão do citado bem  (f. 82 e f. 198), reiterando,
assim, o que foi dito na audiência. Vejamos:

[…] ambos estão de acordo com o divórcio e também com a partilha
do  único  bem  imóvel,  um  apartamento  financiado  pala  Caixa
Econômica Federal, o qual ficaria para o filho menor, reservando-se o
seu  usufruto  para  a  Varoa,  a  qual  arcaria  com  o  ônus  do
financiamento e inclusive, com as despesas Cartoriais decorrentes da
futura baixa da hipoteca, mas impedida de aliená-lo sem a prévia
anuência do Varão. (sic, f. 82).

Embora a audiência a que se refere esse acordo tenha sido de
tentativa  de  conciliação  e  não  tenha  sido  homologada  por  decisão,  o
apelado, às f. 198, disse claramente que abre mão do imóvel em
prol  do  filho  menor,  Gabriel  Alves  de  Almeida,  quando  assim
relata por meio de seu advogado:

Na primeira audiência de conciliação no dia 10/04/2014 o autor expôs
a  sua  vontade  de  se  divorciar  e  abrir  mão  do  único  bem imóvel
(financiado)  do  casal  em  favor  do  filho  menor  Gabriel  Alves  de
Almeida,  pois  seus  únicos  interesses  são  em se  divorciar  e  ter  a
guarda compartilhada de seu filho.

Portanto, é patente que o recorrido expressou, de forma livre e
consciente, que não necessitava dos 50% do bem imóvel, tanto que em
duas ocasiões abriu mão de sua parte para o seu filho, não cabendo ao
Judiciário  julgar  contra a vontade das partes,  principalmente quando a
decisão tomada por elas beneficia os interesses do pupilo.

 Nesse contexto, entendo que a sentença deve ser reformada,
de  modo a excluir-se do patrimônio do varão  os  50% do bem imóvel
acima citado (apartamento 201 do Edifício San Lorenzo, localizado na Av.
Rio Grande do Sul – Bairro dos Estados, nesta capital).

Em  relação à verba alimentar,  embora  a apelante alegue
que  existe  a  possibilidade  de  manutenção  dos  alimentos  provisórios,
fixados  no  valor  de  R$  1.000,00  (mil  reais),  equivalente,  à  época,  a
40,32%  dos  ganhos  do  varão  (f.  83),  não  vejo  como  manter  tal
percentual,  porquanto  a  prova  dos  autos,  trazida  para  viabilizar  a
majoração,  é  frágil,  o  que  veda  a  mudança  nesse  sentido,  devendo
permanecer os 30% fixados na sentença combatida.

In casu, a apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor/apelado, na forma do artigo
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373, inciso II, do CPC/2015.

É inequívoco que o Código Civil de 2002, em seu art. 1.699,
admite a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentício, se
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de
quem os recebe. 

Yussef Said Cahali acrescenta que: 

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.  (In  Dos Alimentos.
4. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 938).

À  luz  desses  ensinamentos,  constata-se  que  a apelante  não
logrou  êxito  em  comprovar  aumento do  poder  financeiro  do
autor/apelado, o que inviabiliza o provimento do apelo, ressalvando que se
tratava  de  alimentos  provisórios,  que  podem ser  alterados  a  qualquer
tempo, o que foi feito justamente quando da prolação da sentença. 

In casu, deve haver proporcionalidade entre a  capacidade do
alimentante e as necessidades do seu filho menor,  representado por sua
genitora, não se verificando, nos autos, qualquer prova de mudança na
fortuna do apelado. 

Trago a lume precedente citado por Yussef Said Cahali:

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); (...).
(Obra citada, p. 939).

Destaco decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca
da matéria: 

REVISIONAL DE ALIMENTOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA - ALTERAÇÃO
-  INOCORRÊNCIA  -  IMPROCEDÊNCIA.  É  inevitável  o  decreto  de
improcedência  do  pleito  revisional  de  alimentos,  quando  a  parte
autora não comprova a ocorrência de fato novo e inesperado, gerador
de mudança na situação financeira de uma das partes.  (Apelação
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Cível 1.0701.03.023551-2/001, Relator: Des. Moreira Diniz, 4ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  26/02/2004,  publicação  da
súmula em 06/04/2004).

REVISIONAL  DE  ALIMENTOS  -  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUE
EVIDENCIEM  A  ALTERAÇÃO  FINANCEIRA  DO  ALIMENTANTE  -
PENSÃO  -  MAJORAÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  RESPEITO  AO
BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1-
Para a fixação de alimentos deve-se respeitar o binômio necessidade
da  alimentada  e  possibilidade  do  alimentante.  2-  Não  restando
comprovado o aumento das necessidades da alimentada e, tampouco
a  melhora  financeira  do  pai,  deve  ser  mantido  o  valor  acordado
alhures.  (Apelação Cível 1.0000.00.322913-5/000, Relator: Des.
Sérgio Braga, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2003,
publicação da súmula em 13/02/2004).

E deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.  PRETENSÃO  DE
MAJORAÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
INCONFORMISMO  DOS  PROMOVENTES.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  ALTERAÇÃO  NO  EQUILÍBRIO  DO  BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.  FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
ALEGADO. ÔNUS AUTORAL. REGRA DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  -  A  revisão  do  encargo  alimentar  depende  de
prova  da  alteração  no  equilíbrio  do  binômio  necessidade-
possibilidade, nos termos do art. 1.699, do Código Civil. - No caso,
não  comprovada  tal  circunstância,  ônus  que  cumpria  aos
promoventes, por se tratar de fato constitutivo do direto alegado, é
de se manter a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente a
pretensão  de  majoração  da  verba  percebida,  desprovendo-se,  por
conseguinte, o recurso. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
n.  00166129820148150011,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO,
j. em 12-04-2016).

Acrescento que o ônus alimentício pode, a qualquer momento,
ser elevado, reduzido ou extinto, desde que haja alteração significativa na
situação  do  alimentante  ou  do  alimentando,  podendo  tal  modificação
ocorrer a qualquer tempo, caso  a apelante volte à Justiça, desde que o
faça noutras circunstâncias fáticas diferentes desta. 

Diante  do  exposto,  dou provimento  parcial  à  apelação,
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reformando a sentença apenas no que tange à divisão do  apartamento
201, localizado no Edifício San Lorenzo, Av. Rio Grande do Sul – Bairro dos
Estados,  nesta capital,  excluindo do patrimônio do apelado o percentual
exposto  no  decisum fustigado (50%),  mantendo  os  demais  termos  da
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. 

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 14
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                 Relator


