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PODER JUDICIÁRIO

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

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000842-94.2014.815.0551
ORIGEM : Comarca de Remígio 
RELATOR :  Exmo.  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
01 APELANTE : Pedro Vieira de Azevedo Júnior
ADVOGADO : Décio Geovanio da Silva (OAB/PB 7.692)
02 APELANTE : H. V. M. D. A., representado por sua genitora Lucélia Dias
Medeiros de Azevedo
ADVOGADA : Lucélia Dias Medeiros de Azevedo (OAB/PB 11.845)
APELADOS : Os mesmos.

CIVIL – Duas Apelações Cíveis – Ação de
alimentos – Sentença – Procedência parcial
do  pedido  –  Irresignação  –
Redução/Majoração   –   Atinência  ao
binômio  necessidade/possibilidade  –
Situação do alimentante – Comprovação da
capacidade – Redução -  Impossibilidade –
Reforma do “quantum” – Desprovimento do
primeiro  apelo.  Provimento  parcial  do
segundo apelo.

–   Os  alimentos  devem  ser  fixados  com
atinência  ao  binômio
necessidade/possibilidade,  ou  seja,  à
necessidade  da  requerente  e  à
possibilidade  do  requerido,  de  forma  a
suprir  as  carências  básicas  daquela  e
possibilitar  o  seu  cumprimento  por  este.
Não existe para o “quantum” de alimentos o
máximo ou mínimo, pois depende sempre
do arbitramento e da prudência do Juiz, em
cada caso concreto.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, negar provimento ao primeiro
recurso e dar provimento parcial ao segundo, nos termos do voto do Relator e
da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  duas  apelações  cíveis,  a
primeira interposta por PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JÚNIOR e a segunda
por  H.  V.  M.  A., representado por  sua genitora  Lucélia  Dias  Medeiros  de
Azevedo, inconformados com a sentença de fls. 164/165-v proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Remígio que, nos autos da ação
de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos
em favor do filho do primeiro apelante, menor impúbere, no valor percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo.

 O primeiro apelante, alega nas suas razões
recursais   (fls.  169/172), que vem prestando alimentos voluntariamente em
favor do apelado desde a ruptura do seu relacionamento com a genitora, no
valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e que não tem condição
financeira de arcar com o valor fixado pelo juiz na sentença, tendo em vista
que a quantia estabelecida é superior ao seu salário, sendo inviável assim,
custear suas próprias despesas e pagar a pensão, de mesmo valor, do outro
filho  que  alega  ter,  o  que  inviabiliza  a  fixação  da  prestação  alimentar  no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo, como
determinou a sentença vergastada. 

Alega  ainda  que  a  planilha  de  gastos
apresentada  pela  representante  legal  do  recorrido  não  condiz  com  a
realidade, e que a condição financeira da mesma deixou de ser considerada
pelo  juiz,  ficando,  assim,  o  sustento  e  manutenção  da  criança  às  custas
exclusivamente do recorrente.

Com  essas  considerações,  pugna  pela
reforma da sentença para que o percentual definido a título de alimentos seja
de 53% (cinquenta e três por cento) do salário-mínimo.

O  menor  também  interpôs  recurso  de
apelação, alegando, nas suas razões recursais que, ao contrário do alegado
pelo promovido, sua renda mensal livre gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), além de possuir três funcionários trabalhando em sua empresa com
renda líquida somada em R$ 3.500,00 (três mil  e quinhentos reais), o que
comprova, segundo aforma, que os seus negócios geram lucros significantes,
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aduzindo,  ainda,  que  o  apelado  aumentou  o  espaço  físico  do
empreendimento. 

Alega  ainda  que  durante  a  convivência
marital, adquiriram vários bens, metade dos quais ficarão com o apelado, não
havendo, portanto, razões para que o mesmo não contribua com o sustento
do seu filho. 

Com  essas  considerações,  pugna  pela
reforma da sentença para que seja majorado o valor da pensão alimentícia
para 04 (quatro) salários-mínimos mensais. 

Contrarrazões  às  fls.  211/223  e  às  fls.
229/234.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta
Procuradoria de Justiça opinou desprovimento dos recursos apelatórios, a fim
de que sejam mantidos os termos da sentença (fls. 245/250).

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

Em  princípio,  importa  esclarecer  que  a
matéria  dos  dois  apelos,  qual  seja,  a  observância  aos  princípios  da
proporcionalidade/necessidade na fixação da obrigação alimentar, coincidem,
sendo que a pretensão do alimentando é a majoração e, a do alimentante, a
redução dos alimentos.

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.

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.
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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
fixação  dos  alimentos  entre  as  necessidades  do
alimentando  e  os  recursos  econômico-financeiros  do
alimentante,  sendo  que  a  equação  desses  dois  fatores
deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se em
conta que a pensão alimentícia será concedida sempre
‘ad necessitatem’ 

Assim,  fixados  os  alimentos,  podem  ser
eles revisados, nos termos do art. 1699 do CC que prevê:

Art. 1.669 – Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança
na fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá  o  interessado  reclamar  do  juiz,  conforme  as
circunstâncias,  exoneração,  redução,  ou  agravação do
encargo.

No  entanto,  para  o  interessado  poder
reclamar em juízo o aumento ou a diminuição dos alimentos, de mister é que
forneça ele as provas do que alega, pois, nos termos do disposto no art. 373, I
do  Código  de  Processo  Civil,  o  ônus  da  prova  acerca  da  mudança  das
necessidades ou das possibilidades econômicas das partes em sede de ação
de alimentos, é de quem pleiteia a redução ou a majoração do encargo.

Na espécie, a parte autora, agora apelada,
demonstrou que a real condição financeira do alimentante não condiz com a
que este  alegou,  tendo em vista  que o mesmo possui  uma renda líquida
mensal em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não de R$1.200,00 (mil e
duzentos  reais),  conforme  apresentou  em  seu  contracheque,  pois  é
proprietário de duas lojas, sendo uma de autopeças e outra de mecânica, com
três  funcionários  que,  somados  os  salários,  geram  uma  despesa  fixa  de
aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), demostrando que
a  empresa  apresenta  um  lucro  significante,  tendo,  inclusive,  passado  por
reforma para ampliação do estabelecimento. Apresenta ainda, vários custos
fixos próprios,  como plano de saúde,  contas  de energia,  água,  telefone e
cartão de crédito, conforme comprovam cópias anexas. 

1  In. Código Civil Anotado, 4ª ed., Saraiva, p. 361
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Além disso, durante a convivência marital,
adquiriram vários bens, incluindo 57 (cinquenta e sete) lotes, avaliados em
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) no total, conforme comprovam as cópias
de escrituras públicas colacionadas aos autos;  um veículo avaliado em R$
90.000,00 (noventa mil reais), conforme consulta DETRAN; 02 (dois) imóveis
residenciais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada; além do imóvel
comercial onde está localizada a empresa Cardeal Autopeças, avaliado em
R$200.000,00  (duzentos  mil  reais),  metade  dos  quais  ficarão  com  o
promovido, não havendo razões para que não contribua com o sustento do
seu filho.
  

Por outro lado, observa-se dos autos que o
primeiro apelante, desde a separação do casal, contribui com um valor de R$
460,00 (quatrocentos e sessenta reais), voluntariamente, para o sustento do
alimentando, menor impúbere de 06 (seis)  anos de idade,  entretanto,  esta
quantia revela-se mínima diante das reais necessidades do filho, sobretudo
agora,  com a  superveniência  de  problemas de  saúde,  que estão  gerando
maiores  despesas  com farmácia,  vacinas,  exames  e  transporte,  conforme
comprovam  cópias  colacionadas  aos  autos.  O  alimentante  paga,  ainda,
alimentos para outro filho, proveniente de outro casamento, no mesmo valor
de  R$ 460,00  (quatrocentos  e  sessenta  reais).  Além disso,  a  genitora  do
alimentando é  advogada,  presta  assessoria  jurídica  a  municípios  e  possui
renda considerável para contribuir com o sustento da criança.  

Desse modo,  razão acompanha apenas o
alimentando. 

É que, restando demonstrada a capacidade
econômico-financeira do alimentante para pagar a pensão alimentícia,  bem
como  a  necessidade  do  alimentando,  deve  ser  reformada  em  parte  a
sentença.

Diante  do  exposto,  conheço  dos  apelos
para NEGAR PROVIMENTO ao primeiro recurso, interposto por Pedro Vieira
de Azevedo Júnior  e  DAR PROVIMENTO PARCIAL  ao recurso interposto
pelo  menor  H.  V.  M.  A.,  majorando  a  obrigação  alimentar  para  02  (dois)
salários-mínimos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição  ao Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Relator – Juiz convocado
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