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ACÓRDÃO
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ORIGEM: Juízo da Comarca de São José de Piranhas
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Henrique  Caldas  da  Silva,  representado  por  sua  genitora  Josefa

Geneuda Sousa Silva (Adv. Gislaine Lins de Oliveira, 11.135)
APELADO: Cícero Damião Caldas da Silva (Adv. Eduardo Pordeus Silva, 14.005)
PROCURADOR: José Raimundo de Lima

APELO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SALUTAR OBEDIÊNCIA
AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PLEITO
RECURSAL DE MAJORAÇÃO. APELADO QUE DECLARA
RENDIMENTOS  E  DESPESAS  COMPATÍVEIS  COM  A
MAJORAÇÃO DA PENSÃO. DEVER DE RAZOABILIDADE
E  PROPORCIONALIDADE.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APELATÓRIO.

-  Na  fixação  dos  alimentos  devem  ser  consideradas  as
necessidades  do  alimentando  e  as  possibilidades  do
alimentante, dentro do binômio necessidade e possibilidade.
Havendo declaração do pai do autor, alimentante ora apelado,
no  sentido  da  percepção  média  mensal  da  receita  de  R$
4.000,00,  em contraponto  à  despesa  média  na  alçada  de  R$
2.000,00,  revela-se cabível a majoração da pensão devida ao
patamar  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  salário-mínimo,
condizente com as pautas de necessidade e possibilidade.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade,  dar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 112.

RELATÓRIO



Trata-se  de  apelo  interposto  por  Henrique  Caldas  da  Silva,
representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca
de São José de Piranhas, Exma. Deborah Cavalcanti Figueiredo, nos autos da ação de
alimentos movida pelo insurgente face a Cícero Damião Caldas da Silva, apelado.

Na sentença  ora  objurgada,  a  douta  magistrada  a  quo  julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, para o fim de condenar o réu, em sede
de alimentos, ao pagamento mensal, em favor do seu progenitor, do equivalente a
35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo nacional. Fixou, ainda, diante da
configuração  da  sucumbência  recíproca,  o  rateio  das  custas  e  dos  honorários
recursais à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte,  ressalvada a
suspensão da exigibilidade decorrente do benefício da gratuidade judiciária.

Irresignado com parcela do provimento judicial em comento, o
promovente ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença, para
o fim de se determinar a majoração da pensão alimentícia à ordem de 50% (cinquenta
por cento) do salário-mínimo, à luz do binômio necessidade-possibilidade.

Ainda intimado, o polo recorrido não ofertou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o douto representante da Procuradoria
de Justiça emitiu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que se revela essencial. 

VOTO

De início, compulsando os autos e analisando a casuística em
deslinde, cumpre adiantar que o recurso apelatório merece ser provido, para o fim
de,  majorando o  quantum  estipulado a título de alimentos,  adequar o provimento
jurisdicional aos termos da mais recente e abalizada jurisprudência pátria.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia
ora devolvida ao crivo desta Corte transita em redor dos alimentos devidos pelo
apelado ao insurgente, progenitor daquele, tendo a sentença condenado o primeiro
ao pagamento de pensão alimentícia na órbita de 35% (trinta e cinco por cento) do
salário-mínimo  nacional,  ao  passo  em  que  o  alimentando  pleiteia,  no  recurso,  a
majoração daquele percentual para o patamar de 50% (cinquenta por cento).

Como se sabe, a pensão alimentícia constitui um montante em
pecúnia ofertada em favor do alimentando, para o fim de suprir suas necessidades
básicas em consonância com a realidade financeira em que estão inseridos.

Nesse referido diapasão, ao estipular a prestação alimentar, faz-
se mister observar o binômio necessidade/possibilidade que se impõe, devendo os



alimentos serem fixados de forma equilibrada e condizente com o ordenamento.

Assim, na mesma oportunidade em que se busca responder às
necessidades daquele que os reclama, deve-se atentar aos limites das possibilidades
daquele que se encontra na condição de responsável pela prestação alimentícia, não
se admitindo que esta se torne um fardo impossível de ser carregado.

Nesta sentido, destaco as seguintes jurisprudências:

“Alimentos Provisionais.  Insurgência quanto ao valor fixado
liminarmente.  Pedido  de  redução.  Observância  do  binômio
necessidade/possibilidade.  Princípio  da  proporcionalidade
respeitado. Manutenção. Agravo de instrumento desprovido. -
Apontado o  excesso pelo recorrente  no valor  dos alimentos
arbitrados, constitui ônus dele demonstrar,  de forma clara e
objetiva, quais são os seus ganhos, mesmo que em média, em
certo  período;  e  justificar,  dessa  forma,  a  inadequação  do
quantum  arbitrado.  Na  espécie,  o  recorrente  não  se
desincumbiu desse encargo. - A fixação dos alimentos, tanto
quanto  possível,  deve  ser  proporcional  a  necessidade  das
partes,  a  fim de que não cause  perecimento ao alimentado,
nem sacrifício ao alimentaste, critérios observados na decisão
de primeiro grau, que deve ser mantida”1.

Para melhor ilustração, reproduza-se o teor do Código Civil, em
seu art. 1.694, § 1º, que consagra o princípio da proporcionalidade:

Art. 1.694. Podem os parentes, os 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.

A par do disposto, verifica-se que a lei, ao tratar da matéria,
deixa notório que, além da necessidade do alimentado, deve-se atender aos recursos
do alimentante, ao passo que os alimentos não sejam excessivamente onerados.

Consoante se  verifica  do declarado pelo  genitor  alimentante,
em sua contestação, à fl. 30, o mesmo percebe mensalmente uma receita média no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), do qual apenas o valor aproximado de R$
2.000,00 (dois mil reais) se destina ao custeio de suas despesas mensais.

1 TJPB – AI 200.2009.040730-1/001 – Des. José Di Lorenzo Serpa – 1ª CC – 20/05/2010.



Diante disso, parece-me inequivocamente razoável a majoração
da pensão alimentícia devida pelo alimentante recorrido à ordem de 50% (cinquenta
por cento) do salário-mínimo nacional, porquanto tal percentual busca incrementar a
subsistência do alimentando sem, contudo, prejudicar a mantença do seu genitor e de
sua família,  máxime porque importa,  atualmente,  ao recorrido,  uma limitação de
apenas 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) de sua renda mensal média.

Diante de todo o acima exposto e com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade,  dou provimento ao recurso apelatório,  apenas
para o fim de determinar a majoração dos alimentos mensais devidos pelo apelado
ao apelante à ordem de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo nacional.

Ademais, considerando a modificação parcial da sucumbência e
segundo arts. 85, § 11, e 86, CPC, hei por bem reformar a sentença, para condenar as
partes ao custeio dos ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento)
e  60%  (sessenta  por  cento)  para  autor  e  réu,  respectivamente,  arbitrando,  ainda,
honorários no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e
respeitada, ademais, a suspensão da exigibilidade oriunda da gratuidade judiciária.

Por fim, mantenho os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


