
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009007-76.2014.815.0181 — 3ª Vara de Guarabira
RELATOR   : João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides.
APELANTE     : J. V. A. L, representado por sua genitora Viviane de Araújo Lima
ADVOGADO    : Kamila Batista da Rocha Araújo, OAB/PB 16.520.
APELADO        : Miellyson Bezerra Seabra.
ADVOGADO    : Odonildo de Sousa Mangueira OAB/PB 5007. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  DE
PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE
DNA.  RESULTADO  POSITIVO.  PATERNIDADE  BIOLÓGICA
CONFIRMADA.  PENSÃO  ALIMENTÍCIA.  BINÔMIO
NECESSIDADE  X  POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
ADEQUAÇÃO.  BENEFÍCIO  DA  PROLE.  MAJORAÇÃO  DA
PENSÃO ALIMENTÍCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA
277 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL. 

− “O exame pericial  realizado  é  válido  e  eficaz,  tendo  comprovado a
patente probabilidade dos Autores serem filhos biológicos do investigado.”
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003606620098150311, 1ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j.
em 10-03-2015) 

−  Os  alimentos  devem  ser  fixados  na  proporção  das  necessidades  do
reclamante  e  dos  recursos  da pessoa obrigada.  (§1.º,  do Art.  1.694 do
Código Civil. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial à apelação cível.

                                      
                                      R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por J.V.A.L., representado por sua
genitora Viviane de Araújo Lima, contra a decisão de fls. 54/55, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3ª Vara de Guarabira nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos
proposta em face de Miellyson Bezerra Seabra, que julgou procedente o pleito formulado na petição



inicial,  para reconhecer a  parternidade de João Vitor de Araújo Lima ao Sr.  Miellyson Bezerra
Seabra, bem como arbitrou a título de pensão alimentícia definitiva o percentual de 15% (quinze por
cento) dos vencimentos do promovido. Sem custas, face a gratuidade judiciária que deferiu.

A promovente (fls.  59/62) requereu a reforma da sentença,  requerendo a
majoração dos alimentos prestados para que estes sejam pagos à razão de 25% (vinte e cinco por
cento) do rendimento do apelado, além do valor retroativo referente a pensão arbitrada, desde a data
em que o apelado fora citado, conforme o que dispõe a Súmula 277 do STJ..

Contrarrazões, fls. 65/66.

A Procuradoria de Justiça (fls. 74/77) manifestou-se pelo provimento parcial
do  recurso,  para  que  majore  os  alimentos  para  20%  (vinte  por  cento)  dos  vencimentos  do
alimentante/apelado e o pagamento seja desde a citação do apelado. 

É o relatório.
                                     
                                      VOTO:

A apelante  ajuizou  a  presente  ação  de  investigação  de  paternidade  com
pedido de alimentos, afirmando ter se relacionado com o apelado entre junho de 2007 a janeiro de
2008, que resultou no nascimento do menor, ora representado, em junho 2008, e que apesar de ter
garantido assistência no início da gravidez,  após o nascimento da criança não registrou-a,  nem
tampouco prestou alimentos. Em sua exordial requereu o reconhecimento da paternidade e a fixação
de alimentos em favor de seu filho.

O  magistrado  a  quo,  a  seu  turno,  julgou  procedente  o  pedido,  para
reconhecer a paternidade de João Vitor de Araújo Lima, fixando alimentos para o menor em 15%
(quinze por cento) dos rendimentos do promovido, excluídos apenas os descontos obrigatórios.

A apelante pugna pela majoração dos alimentos para 25% (vinte e cinco por
cento), sob a alegação de que não pode arcar com o valor fixado.

Pois bem. Verifica-se que o cerne da questão consiste apenas em verificar se
o quantum arbitrado pelo juízo de 1º grau, a título de alimentos, encontra-se razoável.

Sabe-se  que,  em  conformidade  com  o  art.  1566,  inciso  IV,  do  CC,  os
alimentos são devidos aos filhos menores em face do dever de sustento advindo do poder familiar. 

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

No caso em tela,  o menor atualmente conta com 8 (oito) anos de idade,
sendo assim, evidente o dever de ambos os genitores de zelar pela criança, já que esta não possui
condições de prover seu próprio sustento.

Importante  destacar  ser  este  dever  de  ambos  os  genitores,  não  se
admitindo que o encargo recaia apenas para um deles.



Ao falar em obrigação alimentar, necessário se faz uma análise do binômio
necessidade  versus possibilidade,  já  que  a  pensão  alimentícia  foi  criada  para  socorrer  os
necessitados, não para fomentar a ociosidade ou favorecer o parasitismo, muito menos para ser
motivo de enriquecimento sem causa, uma vez que os alimentos se destinam ao atendimento das
necessidades básicas do alimentado.

O apelado é motorista da empresa transnacional, percebendo como total dos
rendimentos, sem os descontos, no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a pensão
alimentícia foi fixada em 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, excluídos os descontos
obrigatórios.

Se verifica,  na situação em exame,  que o apelante tem possibilidade de
arcar com a pensão alimentícia em percentual maior do que o fixado na sentença, notadamente, se
compararmos com o rendimento da genitora que se limita a um salário-mínimo.

Como bem pontuou o parecer ministerial  (fls.  76),   “In casu,  o genitor
apelado possui renda fixa, laborando como motorista da empresa transnacional, por outro lado, a
genitora é  empregada doméstica e tenta arcar com as necessidades do filho.  Observando-se o
binômio necessidade-possibilidade, pode o apelado proporcionar um melhor vida para sua prole
em razão da arbitragem no valor de R$ 20% de seus rendimentos”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES DE
IDADE.  BINÔMIO  NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  PRETENSÃO  DE
MAJORAÇÃO.  VIABILIDADE  DE  READEQUAÇÃO  DO  QUANTUM  EM
PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. O Código Civil, em
seu artigo 1.694, dispõe que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem 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 (caput). A verba deve ser
fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§
1º),  o  que  significa  dizer,  por  outras  palavras,  que  os  alimentos  devem  ser  fixados
observando-se o binômio necessidade-possibilidade, visando à satisfação das necessidades
básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. PERCENTUAL INCIDENTE
SOBRE  A REMUNERAÇÃO.  BASE  DE  CÁLCULO.  REMUNERAÇÃO  MENSAL.
DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  E  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.
MAJORAÇÃO DEVIDA. Comprovada renda mensal auferida mediante pagamento de
salário,  correta  é  a  readequação  do  quantum  para  fixação  dos  alimentos  em
percentual sobre esses rendimentos.  A base de cálculo dos alimentos inclui os décimos
terceiros salários e terços constitucionais de férias, em consonância com a jurisprudência do
STJ.  APELO PARCIALMENTE PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70057116923,  Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em
18/12/2013)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.  PENSÃO
ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. Tratando-se de revisão de alimentos deve-se observar
o  binômio  alimentar  de  forma  que  atenda  as  necessidades  do  alimentado  e  a
possibilidade  do  alimentante,  consoante  art.  1.694,  §  1º,  CC. Apelação  desprovida.
(Apelação  Cível  Nº  70056656150,  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: Jorge Luís Dall\'Agnol, Julgado em 18/12/2013)

Registre-se, ademais, que a decisão que reconheceu o estado de filiação e
fixou o percentual dos alimentos definitivos tem valor meramente declaratória, produzindo efeitos
retroativos,  devendo  esse  pagamento  ter  como termo inicial  a  data  da  citação,  nos  moldes  da
Súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça: “julgada procedente a investigação de paternidade, os
alimentos são devidos a partir da citação”.



 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação,
para  reformar  a  sentença  no  tocante  ao  valor  fixado  para  pensão  alimentícia,  majorando-a  ao
percentual  de  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  dos  rendimentos  do  apelado,  excluídos  os
descontos obrigatórios. Da mesma forma, reconheço que o direito aos alimentos sejam retroativos à
data da citação, conforme dispõe a Súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça.
                                     
                                     É como voto.

                                  
                              Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desª. Marias das Graças Morais
Guedes (Presidente). Presentes ao julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator)
e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

     João Batista Barbosa
                                          Relator – Juiz convocado



                                                                    

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0009007-76.2014.815.0181 — 3ª Vara de Guarabira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por J.V.A.L., representado por sua
genitora Viviane de Araújo Lima, contra a decisão de fls. 54/55, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3ª Vara de Guarabira nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos
proposta em face de Miellyson Bezerra Seabra, que julgou procedente o pleito formulado na petição
inicial,  para reconhecer a  parternidade de João Vitor de Araújo Lima ao Sr.  Miellyson Bezerra
Seabra, bem como arbitrou a título de pensão alimentícia definitiva o percentual de 15% (quinze por
cento) dos vencimentos do promovido. Sem custas, face a gratuidade judiciária que deferiu.

A promovente (fls.  59/62) requereu a reforma da sentença,  requerendo a
majoração dos alimentos prestados para que estes sejam pagos à razão de 25% (vinte e cinco por
cento) do rendimento do apelado, além do valor retroativo referente a pensão arbitrada, desde a data
em que o apelado fora citado, conforme o que dispõe a Súmula 277 do STJ..

Contrarrazões, fls. 65/66.

A Procuradoria de Justiça (fls. 74/77) manifestou-se pelo provimento parcial
do  recurso,  para  que  majore  os  alimentos  para  20%  (vinte  por  cento)  dos  vencimentos  do
alimentante/apelado e o pagamento seja desde a citação do apelado. 

                                     É o relatório.

Peço dia para julgamento.

                                     João Pessoa, 28 de abril de 2017.



                                     Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                          Relator 


	ESTADO DA PARAÍBA
	PODER JUDICIÁRIO
	GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES
	ACÓRDÃO
	APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009007-76.2014.815.0181 — 3ª Vara de Guarabira
	
	R E L A T Ó R I O
	
	ESTADO DA PARAÍBA
	PODER JUDICIÁRIO
	GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES
	Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
	Relator



