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Apelado : Fábio Abrantes Rodrigues
Advogado : Martinho Cunha Melo Filho – OAB/PB nº 11.086

APELAÇÃO. AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
ALIMENTOS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  EM
PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DA PARTE
PROMOVIDA.  MINORAÇÃO  DA  VERBA
ALIMENTAR.  MUDANÇA  NO  EQUILÍBRIO  DO
BINÔMIO  NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA  DE  PROVAS  CAPAZES  DE
JUSTIFICAR  A  ALTERAÇÃO  DA  PENSÃO
ALIMENTÍCIA.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  373,  I,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  REDUÇÃO
DEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- Alimentos são as prestações devidas para satisfação
das  necessidades  pessoais  daquele  que  não  pode
provê-la,  compreendendo,  assim,  as  necessidades
vitais  da  pessoa:  alimentação,  saúde,  moradia,
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vestuário, lazer, educação, dentre outros. 

- Para a procedência da ação revisional de alimentos,
é necessária a comprovação da mudança na situação
das partes, seja na necessidade do alimentando ou na
capacidade financeira  do  prestador,  nos  termos do
art. 1.699, do Código Civil.

- Os alimentos devem ser fixados na proporção das
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa
obrigada, nos moldes do art.  1.694, §1º,  do Código
Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 274/278, interposta por
Maria  Eduarda  Figueiredo  Abrantes  e  Ana  Júlia  Figueiredo  Abrantes,
representadas por sua genitora, Maria Angélica Figueiredo Camargo, em combate à
sentença de fls.  263/268, proferida pela Juíza de Direito da 7ª Vara de Família da
Comarca da Capital,  que julgou procedente o pleito contido na exordial  da  Ação
Revisional  de Alimentos de que cuidam os presentes autos,  proposta  por Fábio
Abrantes Rodrigues, consoante se observa do respectivo excerto dispositivo:

ISTO POSTO, tendo havido modificação na condição
econômica  do  alimentante,  e  buscando  atender  ao
binômio  necessidade/possibilidade,  JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO,  para reduzir a pensão
devida  pelo  autor  às  promovidas  para  o  valor  de
81%  (oitenta  e  um  por  cento)  do  salário-mínimo,
extinguindo o processo com julgamento de mérito,
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nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Em suas razões, a  parte insurgente, após um breve
resumo da lide, assegura inexistir prova de que o promovente não tem condições de
arcar  com  a  subsistência  das  filhas,  faltando-lhe,  contudo,  é  “compromisso  e
responsabilidade com as recorrentes”, fl. 277, tendo havido o abandono afetivo das
filhas, comprometendo agora a educação das mesmas. De outra sorte, argumenta os
gastos  excessivos  com  advogados  em  uma  ação  cujo  dispêndio  poderia  ter  sido
utilizado no sustento da prole. Pugna, assim, pelo provimento do reclamo, para que
se restabeleça o pagamento de pensão no importe de um salário mínimo e meio,
como outrora ajustado. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 301/318, defendendo a
manutenção da sentença, ao argumento, em suma, de que as provas coligidas ao feito
corroboram a versão externada na inicial de modificação no binômio necessidade-
possibilidade, não alterando tal realidade a contratação de advogado particular. 

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer do  Dr. José
Raimundo de Lima, opinou pelo provimento parcial do recurso, fls. 328/331.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Fábio  Abrantes  Rodrigues  ajuizou  a  competente
Ação de Revisão de Alimentos  contra Maria Eduarda Figueiredo Abrantes e Ana
Júlia  Figueiredo  Abrantes,  representadas  por  sua  genitora,  Maria  Angélica
Figueiredo Camargo, visando à redução da pensão alimentícia deferida em favor da
parte promovida, correspondente a um salário mínimo e meio, na ação de alimentos
tombada sob o nº 200.2005.031.979-3, nos moldes do acordo homologado no termo de
audiência  realizado no dia  20  de setembro de 2005,  fl.  22,  na respectiva unidade
judiciária. Sustenta a inviabilidade de adimplir o valor acima consignado, lançando
mão dos seguintes argumentos, a fim de reduzir para o percentual de 81% (oitenta e
por  cento)  para  as  duas  filhas  a  prestação  alimentícia:  o  exercício  na  função  de
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vendedor foi afetado pela crise financeira; pela constituição de nova família, inclusive
com nascimento de filho prematuro; a possibilidade de a mãe das beneficiárias poder
arcar com a prestação que lhe compete, haja vista ser atuante advogada. Juntou à
petição inicial os documentos de fls. 14/78. 

Decidindo a querela, a Magistrada de primeiro grau
julgou  procedente  a  pretensão  disposta  na  inicial,  porquanto  restou comprovada
alteração  na  condição  financeira  do  promovente,  dando ensejo  a  interposição  do
apelo de fls. 274/278.

Acerca  da  matéria  posta  a  desate,  calha  tecer  as
seguintes considerações.

Os  alimentos  podem  ser  conceituados  como
prestações devidas para satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-la,  compreendendo,  assim,  as  necessidades  vitais  da  pessoa:  alimentação,
saúde, moradia, vestuário, lazer, educação, dentre outros. O seu pagamento visa à
pacificação social, estando amparado pelos princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana e da solidariedade familiar.

Nesse  norte,  a  pensão  alimentícia  deve  ser
estipulada  com  bastante  equilíbrio,  atendendo  as  necessidades  da  pessoa
alimentanda,  sem  onerar  em  demasia  o  alimentante,  respeitando  o  binômio
necessidade-possibilidade, insculpido no art. 1.694, § 1º, do Código Civil/02, o qual
se consubstancia nos princípios da razoabilidade e 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.
§1° - Os alimentos devem ser fixados na proporção
das necessidades do reclamante e dos recursos da
pessoa obrigada - destaquei.
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Sobre a matéria, leciona Maria Helena Diniz: 

Imprescindível  será que haja proporcionalidade na
fixação dos alimentos entre as necessidades do ali-
mentando  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’ (In.  Código Civil Anotado,
4ª ed., Saraiva, p. 361).

Nesse  sentido,  calha  transcrever  o  escólio  deste
Sodalício a seguir:

Apelação  Cível  -  Ação  de  alimentos  -  Procedência
parcial  do  pedido  -  Redução  -  Observância  do
binômio necessidade/possibilidade - Valor Fixado na
sentença.  Manutenção  -  Desprovimento.  -  Não  há
que se falar em redução ou majoração do "quantum"
fixado a título de alimentos para o filho menor, em
primeiro grau de jurisdição, se a sua fixação atendeu
ao  binômio  necessidade  do  alimentando  e
capacidade do alimentante, visando à satisfação das
necessidades  básicas  do  filho  sem  onerar  o  seu
genitor.  PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL  -  Ação  de
alimentos  -  Procedência  parcial  do  pedido  -
Majoração  -  Atinência  ao  binômio
necessidade/possibilidade - Situação do alimentante -
Ausência  de  comprovação  -  Impossibilidade  de
aumento  -  Manutenção  do  "quantum"  -
Desprovimento. 
- Os alimentos devem ser fixados com atinência ao
binômio  necessidade/possibilidade,  ou  seja,  à
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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. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00533616120148152001,  2ª  Câmara Especializada
Cível,  Relator  DES  ABRAHAM  LINCOLN  DA C
RAMOS, j. em 11-02-2016)  - negritei.

A pretensão revisional de alimentos deve observar ao
disposto no art. 1.699, do Código Civil, que enuncia:

Art.  1.699.  Se,  fixados  os  alimentos,  sobrevier
mudança na situação financeira de quem os supre, ou
na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar
ao  juiz,  conforme  as  circunstâncias,  exoneração,
redução ou majoração do encargo.

Logo, somente será possível a redução, exoneração ou
majoração do citado encargo se efetivamente demonstrada a alteração do binômio
alimentar  necessidade/possibilidade,  cabendo  ao  interessado  comprovar  as  suas
alegações, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 

Assim, debruçando-se sobre o processo, vislumbra-
se que o autor/apelado, atendendo o disposto no art. 373, I, do Código de Processo
Civil1,  juntou  prova  satisfatória  do  acréscimo  de  despesas,  após  a  realização  do
acordo homologado em 20 setembro de 2005,  fl.  20,  com modificação da situação
econômica-financeira,  situação imprescindível à modificação dos alimentos.  E isso
restou bem ratificada nos autos.

Inicio por observar a rescisão contratual realizada em
30  de  novembro  de  2011,  fls.  34/38;  a  constituição  de  nova  família  com  Maria
1 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
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Aparecida Borja dos Santos, com o nascimento de  Maria Mayara Borja Abrantes
Rodrigues dos Santos, em 13 de junho de 2008 e Fábio Abrantes Rodrigues Júnior,
em 06 de abril de 2012, fls. 41/42. Outrossim, nas diligências ordenadas pelo Juízo,
não foram encontradas  evidências  de ser  o  demandante proprietário  ou sócio de
Empresa F.A Abrantes Veículos. Tendo, ao contrário, se confirmado a inserção no
banco restritivo de créditos, consoante depoimentos colhidos às fls. 182/188. 

Outro  não  é  o  entendimento  atualizado  de  nossos
tribunais, com destaque nosso, na parte que importa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  FAMÍLIA.  ALIMENTOS.
REVISÃO. REDUÇÃO. Filha com 13 anos de idade.
Sentença que reduziu a verba alimentar de 30% para
20%  de  dos  rendimentos  brutos  do  alimentante,
excetuados os descontos obrigatórios de previdência
e  imposto  de  renda.  Pretensão  do  alimentante  em
minorar para 10% de seus rendimentos. Necessidade
de prova inequívoca acerca da alteração no binômio
alimentar  a  fim  de  justificar  a  minoração
pretendida,  o  que  ocorreu.  A  demonstração  do
aumento  da  prole,  ainda  que  impusesse
paternidade  responsável,  cabendo  ao  genitor
considerar, antes de tudo, os novos encargos que o
aumento  da  prole  gera,  é  fato  que  deve  ser
considerado,  vez  que  resulta  na  redução  de  suas
possibilidades.  Já  o  argumento  trazido  pelo
alimentante de que possui obrigações de sustento de
suas enteadas, não é fato que justifique o pretendido,
pois se trata de obrigações voluntárias, não havendo
dever  legal.  Ainda  que  tenha  sido  comprovada  a
alteração  do  binômio  necessidade-possibilidade,  a
sentença  não  merece  qualquer  reforma,  pois
considerou a situação fática do caso ao fixar a verba
alimentar. Ademais, o valor proposto pelo genitor se
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mostra  irrisório  frente  às  necessidades  da  filha.
APELO IMPROVIDO.  UNÂNIME. (Apelação Cível
Nº 70075646562,  Oitava Câmara Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado
em 08/02/2018).

E,

REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.  TUTELA
ANTECIPADA  INAUDITA  ALTERA  PARTE
INDEFERIDA.  DOCUMENTOS  SUFICIENTES  À
COMPROVAÇÃO  DA  SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO  DA  CAPACIDADE  FINANCEIRA
DO ALIMENTANTE.  PENSÃO  QUE,  POR  ORA,
DEVE SER REDUZIDA AO VALOR OFERECIDO
PELO GENITOR (R$ 11.500,00). OBRIGAÇÃO DE
SUSTENTO  DOS FILHOS QUE É  DE AMBOS OS
PAIS.  DECISÃO  REFORMADA.  RECURSO
PROVIDO. (TJSP;  Agravo de Instrumento 2055455-
23.2017.8.26.0000;  Relator  (a):  Paulo  Alcides;  Órgão
Julgador:  6ª  Câmara  de  Direito  Privado;  Foro  de
Campinas - 2ª. Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento:  16/11/2017;  Data  de  Registro:
16/11/2017).

Portanto, restando demonstrado nos autos a altera-
ção na situação das partes, seja na necessidade do alimentando ou na capacidade fi-
nanceira do prestador, nos termos do artigo 1.699, do Código Civil, a possibilidade
de revisão do quantum da pensão alimentícia mostra-se cogente.

Mantenho,  então,  a  sentença  em  todos  os  seus
termos.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
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APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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