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  PODER JUDICIÁRIO

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
                              GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016002-33.2014.815.0011
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE        : J. O. H., menor púbere representada por Aldenise Oliveira
de Lima
ADVOGADO : Mariano Soares da Cruz – OAB/PB 8328
APELADO : Jair Henriques da Silva
ADVOGADO : Nadir Moura de Oliveira – OAB/PB 2337 

CIVIL – Apelação cível – Ação revisional
de  alimentos  c/c  tutela  antecipada  –
Alimentos  –  Pedido  de  majoração  -
Atinência  ao  binômio
necessidade/possibilidade  –  Situação  do
alimentante  –  Comprovação  –
Possibilidade de aumento – Majoração do
“quantum”  –  Provimento  –  Incidência  do
percentual  de  alimentos  –  Decisão
reformada – Provimento.

     – Tendo o alimentante renda mensal fixa, o
percentual  arbitrado  a  título  de  pensão
alimentícia  deve  incidir  sobre  seus
rendimentos. O salário mínimo só deve ser
utilizado  como  parâmetro  em  caso  de
desemprego.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos de apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento ao recurso
de apelação cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento
de fl. retro. 

  RELATÓRIO



Agravo de Instrumento nº 0100203-26.201AAaaACC2.815.0011
Apelação Cível n. 0016002-33.2014.815.0011 

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  98/101)
interposta  por  J.  O.  H.  S.,  menor  púbere  representada  por  sua  genitora
ALDENISE OLIVEIRA DE LIMA,  irresignada com a decisão proferida nos
autos da ação revisional de alimentos c/c tutela antecipada em face de JAIR
HENRIQUES DA SILVA, em que o juiz de direito da 5ª Vara de Família da
Comarca  de  Campina  Grande  fixou  alimentos  em  seu  proveito  no  valor
correspondente  a  35%  (trinta  e  cinco  por  cento)  do  salário  mínimo  com
incidência no 13o (fls. 90/93).

Afirma  a  apelante  que,  tendo  o  apelado
renda fixa, conforme comprovado nos autos, o percentual arbitrado deveria
incidir  sobre  os  rendimentos  totais  do  alimentante  e  não  sobre  o  salário
mínimo, como determinado na sentença.

Devidamente  intimado,  o  promovido
apresentou contrarrazões (fl.110/112).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  provimento  recurso  (fls.  119/123),  de
modo a anular a sentença atacada para que o valor da pensão seja majorado
tendo como base os rendimentos mensais do alimentante.

É o breve relato.

V O T O

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade
constantes na lei processual, conheço da apelação cível e passo a analisá-la.

Noticiam os autos que o apelado pagava a
sua filha, ora apelante, a título de alimentos, pensão no percentual de 25%
(vinte  e  cinco  por  cento)  do  salário  mínimo  vigente.  A decisão  objurgada
majorou a obrigação alimentar para 35% (trinta e cinco por cento).

O dever dos pais de prestar alimentos aos
filhos é amplamente regulado em nosso ordenamento jurídico. A Constituição
da República prevê:

Art. 229 – Os pais têm o dever de assistir, criar e educar
os filhos menores,  e os filhos  maiores têm o dever de
ajudar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

O Código Civil dispõe:

Art.  1.696  –  O  direito  à  prestação  de  alimentos  é
recíproco  entre  pais  e  filhos,  e  extensivo  a  todos  os
ascendentes,  recaindo a  obrigação  nos  mais  próximos
em grau, uns em falta de outros.
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Por sua vez, reza O Estatuto da Criança e
do Adolescente:

Art. 22 – Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e
educação  dos  filhos  menores,  cabendo-lhes  ainda,  no
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir
determinações judiciais.

Ocorre que a pensão alimentícia deve ser
fixada com bastante equilíbrio, atendendo as necessidades do alimentando,
sem  onerar  em  demasia  o  alimentante,  em  obediência  ao  binômio
necessidade-possibilidade,  expresso  no  art.  1694,  §1º  do  CC,  que  se
consubstancia no princípio da proporcionalidade.

Sobre a matéria, leciona  MARIA HELENA
DINIZ1 : 

Imprescindível será que haja proporcionalidade na fixa-
ção dos alimentos entre as necessidades do alimentando
e  os  recursos  econômico-financeiros  do  alimentante,
sendo que a equação desses dois fatores deverá ser fei-
ta, em cada caso concreto, levando-se em conta que a
pensão alimentícia será concedida sempre ‘ad necessi-
tatem’ 

Desta ilação tem-se que a revisibilidade é
característica natural do direito a alimentos. É o preceito contido no art. 1.699
do Código  Civil.  Quer  fixados  por  acordo ou  por  sentença,  é  lhe  ínsita  a
clausula  “rebus  sic  stantibus”,  como  observam  Nelson  e  Rosa  Nery,  em
“Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed. Ed. RT, 1999, v.11717”. Ou seja,
enquanto permanecerem as circunstâncias de fato e de direito da forma como
afirmados  na  sentença  ou  no  acordo,  estes  permanecem  inalteráveis.
Modificadas  as  circunstâncias  é  possível  a  redução,  a  majoração  ou  a
exoneração. 

Para  tanto,  faz-se  necessário  a
demonstração da alteração das condições econômicas, quer do alimentante,
quer do alimentado. Em outras palavras, ao autor cabe fazer prova dos fatos
constitutivos de seus direito e ao réu dos fatos modificativos, impeditivos e
extintivos do direito do autor.

1  In. Código Civil Anotado, 4ª ed., Saraiva, p. 361
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Nesse  sentido,  é  a  jurisprudência  dos
tribunais pátrios:

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  REVISIONAL
DE  ALIMENTOS  -  ALIMENTOS  DEVIDOS  À  EX-
ESPOSA  -  REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE
FINANCEIRA  DO  ALIMENTANTE  -
COMPROVAÇÃO  -  BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA -
RECURSO  PROVIDO  EM  PARTE.  -  A  revisão  da
pensão  alimentícia  é  possível  se  o  requerente
comprovar a mudança na condição pessoal, quer de si
próprio,  quer  do  alimentado,  ou  de  ambos.
- Havendo prova de que o alimentante tem condições de
arcar  com a  quantia  fixada  em sede  de  revisional  de
pensão,  é  cabível  a  sua  redução.
-  A constituição de  nova família,  se  acompanhada  de
diminuição  na  capacidade  econômica  do  alimentante,
enseja  a revisão  do encargo alimentar  outrora fixado.
-  Recurso  provido  em  parte.  (TJ/MG,  AC  nº
1.0188.10.091760-1/001,  Rel.  Des.  Luís  Carlos
Gambogi, DJe 23/01/2014). Destaquei.

Outra:

REVISÃO  DE  ALIMENTOS.  ALTERAÇÃO  DAS
CONDIÇÕES FINANCEIRAS. REDUÇÃO DA PENSÃO
ALIMENTÍCIA.  I  -  IMPÕE-SE  A  REVISÃO  DE
ALIMENTOS  QUANDO  ALTERADA A SITUAÇÃO
FINANCEIRA  DO  ALIMENTANTE PELA
CONSTITUIÇÃO DE  NOVA  FAMÍLIA.  PORÉM,  A
PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVE SER REDUZIDA COM
RAZOABILIDADE,  CONSIDERANDO-SE  A
NECESSIDADE DO ALIMENTANDO.II  -  APELAÇÃO
CONHECIDA  E  PARCIALMENTE  PROVIDA.(TJ/DF,
AC  nº  472083520058070001/DF,  Relª.  Desª.  Vera
Andrigui, DJe 27/04/2010). Destaquei.

E:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO
ALIMENTÍCIA  -  MODIFICAÇÃO  DA  SITUAÇÃO
FINANCEIRA DO  ALIMENTANTE  -  ALTERAÇÃO
DO  BINÔMIO  POSSIBILIDADE/NECESSIDADE  -
ART.   1.694  ,   § 2º   E ART.   1.699  , AMBOS DO   CÓDIGO
CIVIL   - FIXAÇÃO DA VERBA EM EQUIVALÊNCIA
PARA OS  FILHOS  -  ART.    227  ,    §  6º  ,  DA    CF/88   -
REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 50% DO
SALÁRIO  MÍNIMO  VIGENTE.  (TJ/SC,  AC  nº
6511452010065114-5, Rel. Des. Guilherme Nunes Born,
DJe 29/08/2011). Destaquei.

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10644116/par%C3%A1grafo-6-artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10644726/artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/topico/10615037/artigo-1699-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/topico/10615233/par%C3%A1grafo-2-artigo-1694-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/topico/10615295/artigo-1694-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Na espécie, restou demonstrado que houve
alteração  na  capacidade  econômico-financeira  do  alimentante,  mediante  a
apresentação  dos  contracheques  que  constam  nos  autos,  impondo-se,
consequentemente, o aumento da pensão alimentícia.

No  entanto,  conforme  se  depreende  da
sentença proferida pelo juiz  a quo,  o percentual de 35% foi imposto tendo
como parâmetro o salário mínimo vigente, e não os rendimentos mensais do
alimentante. Neste ponto, a decisão merece reforma.

Tendo o  alimentante  renda mensal  fixa,  o
percentual  arbitrado a título de pensão alimentícia deve incidir  sobre seus
rendimentos. O salário mínimo só deve ser utilizado como parâmetro em caso
de desemprego. Vejamos:

APELAÇÃO.  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.
PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS EM CASO DE
ALIMENTANTE  COM  EMPREGO  FIXO.
PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO-MÍNIMO EM CASO
DE  DESEMPREGO.  A  fixação  em  30%  sobre  os
rendimentos  do  pai/alimentante,  para  o  caso  dele  ter
emprego fixo e formal, considerando que são alimentos
destinados para 02 filhas menores, está em consonância
com o que este colegiado tem fixado em casos análogos.
Precedentes. A fixação para o caso do alimentante não
ter emprego fixou ou estar desempregado deve se dar em
30% do  salário-mínimo,  pois  esse  foi  o  valor  pedido
pelas  alimentadas;  e  esse  foi  o  valor  ofertado  pelo
próprio  alimentante  em  audiência,  com  concordância
expressa  das  alimentadas.  DERAM  PARCIAL
PROVIMENTO.  (Apelação  Cível  Nº  70067045476,
Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  José  Pedro  de  Oliveira  Eckert,  Julgado  em
26/11/2015).  (TJ-RS  -  AC:  70067045476  RS,  Relator:
José  Pedro  de  Oliveira  Eckert,  Data  de  Julgamento:
26/11/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 01/12/2015).

E:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ALIMENTOS.  AÇÃO
REVISIONAL. FILHO MENOR. EMPREGO FIXO DO
ALIMENTANTE.  PERCENTUAL  SOBRE  OS
RENDIMENTOS.  Considerando  que  o  alimentante
possui emprego fixo e outras fontes de renda, cabível a
manutenção da verba no percentual de 30% sobre seus
rendimentos  líquidos  frente  ao  empregador.  DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento
Nº  70046419172,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz,  Julgado
em 15/03/2012) (TJ-RS - AI: 70046419172 RS, Relator:
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 Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 15/03/2012,
Oitava Câmara Cível,  Data de Publicação:  Diário da
Justiça do dia 21/03/2012).

Por  todo  exposto,  dou provimento ao
recurso, de modo a determinar que o percentual de 35% a título de pensão
alimentícia incida sobre o total dos rendimentos menais do alimentante.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

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

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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