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APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  PENSÃO
ALIMENTÍCIA. 63% (SESSENTA E TRÊS POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO.  QUANTIA ARBITRADA DE FORMA
ADEQUADA.  OBSERVÂNCIA  AO  BINÔMIO
NECESSIDADE  X  POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
ELEMENTOS  CAPAZES  DE ALTERAR  O PERCENTUAL
FIXADO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

-  “O estabelecimento/alteração do encargo alimentar  reclama o
exame do binômio possibilidade e necessidade, que constitui em si
uma  relação  de  proporcionalidade,  sendo  preciso  verificar  se
existe  a  necessidade  de  quem  pede  alimentos  e,  também,  a
possibilidade  de  quem  está  obrigado  a  prestá-los.”  (TJPB  -
Acórdão/decisão  do  processo  nº  00002887720148152001,  1ª
Câmara Especializada Cível, Relator Des. Leandro dos Santos , j.
em 17-11-2015) 

- Para a hipótese dos autos afigura-se viável manter o valor dos
alimentos fixados pela sentença, em atenção às possibilidades dos
pais e as necessidades da criança.

                   
                            VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.  

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Ação  de  Alimentos  proposta  por  Anne  Thaís  Dantas  Carvalho,
representando  seu  filho  menor,  Davi  Dantas  Carvalho  Mendes,  em desfavor  de  Ebenézer
Nóbrega Mendes Pessoa, onde o juiz de direito julgou procedente, em parte, o pedido aviado na
exordial, arbitrando a título de pensão alimentícia em favor do menor o percentual de 63% (sessenta
e três por cento) do salário mínimo, a ser prestado pelo promovido, em conta de titularidade da
genitora.

Insatisfeito,  o  genitor  apresentou  apelação  cível  (fls.  84/87),  alegando  não  ter
condições de pagar a verba alimentar fixada, equivalente a R$ 456,12 (quatrocentos e cinquenta e
seis  reais  e  doze  centavos),  na  medida  que  ultrapassa  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  seus
rendimentos, porquanto percebe a quantia de R$ 791,12 (setecentos e noventa e um reais e doze
centavos).

Defende  que  as  provas  dos  autos  são  precárias  ao  convencimento  formado  pelo
julgador  primevo,  só  possuindo  condições  de  arcar  com a  quantia  de  R$  250,00  (duzentos  e
cinquenta reais).

Outrossim, sustenta que a genitora goza de boa saúde, devendo também contribuir
para o sustento do menor.

Instada a responder aos termos do apelo acima, a parte autora apresentou Recurso
Adesivo  (fls.90/93),  pugnando  pela  majoração  do  quantum  arbitrado  ao  patamar  de  02  (dois)
salários mínimos, a fim de manter o padrão que a criança tinha antes do rompimento conjugal.

Continuando, assevera que o genitor tem custo de vida elevado, participa de festas de
alta sociedade, estuda direito em uma universidade particular e frequenta ambientes requintados,
consoante restou demonstrado através do acervo de provas dos autos. 

Sustenta, outrossim, que as despesas do alimentado giram em torno de R$ 1.700,00
(mil e setecentos reais), as quais divididas pela metade ficam em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta
reais), valor bem superior à obrigação imposta ao pai, que foi em torno de R$ 450,00 (quatrocentos
e  cinquenta  reais),  restando patente  a  desproporcionalidade  da decisão,  ainda mais  levando em
conta o fato da mãe possuir menor condição financeira em relação ao genitor. 

Sem contrarrazões.

A Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  de  ambos  os  recursos  –
fls.111/115.

Os  autos  foram  remetidos  ao  núcleo  de  conciliação,  contudo  as  partes  não
compareceram a sessão – fls.129. 

É o relatório.

VOTO.
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Diante da vinculação das questões postas nos recursos, passo a analisá-los de
forma conjunta. 

Pois bem.

O genitor, em síntese, alega não ter condições de pagar os alimentos no valor fixado
(63% -sessenta e três por cento - do salário-mínimo), porquanto tal quantia é superior a metade dos
seus rendimentos.

À luz dessa alegação, o tema a decidir consiste em verificar se a proporção do valor
alimentar  arbitrado,  por  ocasião  da  sentença,  deve  ser  mantido  ou  minorado,  considerando  o
binômio possibilidade x necessidade. 

Nesse diapasão, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos das pessoas obrigadas.

A  Lei  Civil1 não  estabeleceu  parâmetros  aptos  a  identificar,  com  precisão,  a
proporção da fixação dos valores diante da situação econômico-financeira e necessidade do encargo
alimentício pelas partes envolvidas, deixando a cargo do julgador a apreciação e a valoração das
provas produzidas em juízo. 

Com efeito, na ação de natureza alimentar, cabe ao alimentando comprovar a sua
necessidade e ao alimentante a possibilidade de seu pagamento, regra distribuída dentro do ônus da
prova prevista no art. 333 do Código de Processo Civil de 1973 .2 

Na  presente  hipótese,  os  gastos  com  o  menor  no  valor  de  R$  1.742,68  (mil
setecentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  sessenta  e  oito  centavos),  descritos  na  planilha  de  fls.05,
restaram incontroversos.

Nesse  passo,  analisando  os  elementos  postos,  verifico  que  os  genitores  do
alimentando são estudantes, contudo o pai trabalha como Auxiliar Administrativo, com salário de
R$ 791,12 (setecentos e noventa e um reais e doze centavos), consoante se colhe das fls.64.

Verifica-se,  ainda,  segundo  a  própria  narrativa  do  apelante,  em  sua  contestação
(fls.57), que este já vinha contribuindo com a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Feitas  as  considerações  acima,  levando-se  em  conta,  inclusive,  as  necessidades
básicas do menor, entendo por manter o percentual fixado na sentença, principalmente porque já
vinha pagando o quantum acima referido.

Nesse sentido foi o parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça, vejamos:

1.Código Civil - 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.
2. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência 
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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“Portanto,  diante  da  conjuntura  dos  fatos  elencados  e,  objetivando
privilegiar  os  interesses  do  menor,  bem  assim  em  observância  ao
binômio necessidade/possibilidade, entendemos que deve ser mantida a
prestação dos alimentos estabelecidos em sentença” (fls.115)

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  também não há  notícias  acerca  das  possibilidades
financeiras da genitora, uma vez que o apelante limita-se a dizer que a manutenção do menor cabe
aos pais de forma recíproca e equitativa, e que ela possui saúde para o labor, sem, contudo, informar
quais as suas reais possibilidades, restando incontroversa, portanto, a sua condição de estudante.

Por outro lado,  também não há dados plausíveis para a  majoração do percentual
arbitrado, como pleiteia a genitora em seu recurso adesivo, apesar das necessidades da criança, haja
vista a capacidade do genitor evidenciada nos autos.

Desse modo, os argumentos trazidos pelo apelante, bem ainda pela recorrente, não
são capazes alterar o percentual estabelecido a título de alimentos em valor do seu filho menor,
inexistindo razão, portanto, para modificar a decisão primeva. 

 
Acerca da questão, colaciono pertinente e recente julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
C/C ALIMENTOS. PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO.
REJEITADA.  MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO.  FIXAÇÃO
DE  ALIMENTOS  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.  SUMULA  277
STJ. BINOMIO  POSSIBILIDADE/NECESSIDADE.  RECURSO
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO. 1  -  De  acordo  com  o
paragrafo único, art. 16, Lei nº 1.060/50, a parte, quando assistida por
defensor  publico,  fica  isenta  da  apresentação  de  procuração.  2  -
"Julgada procedente  a investigação de  paternidade,  os alimentos,  são
devidos a partir  da citação". Inteligência da Sumula 277 STJ.  3  -A
fixação  da  verba  alimentícia  deverá  garantir  um  maior  alcance  do
binômio possibilidade/necessidade. Assim, o valor fixado deverá atender
aos interesses da prole sem prejuízo à subsistência do alimentante. 4-
Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.”  (TJES;  APL  0005287-
58.2013.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho
Kiffer; Julg. 02/05/2016; DJES 16/05/2016) (grifei)

Assim  sendo,  os  alimentos  foram  fixados  com  base  no  binômio  necessidade  X
possibilidade previsto no art. 1694, §1º, do CC, os quais visam assegurar ao alimentando condições
compatíveis com a capacidade econômica do alimentante. 

A propósito, os seguintes precedentes: 

AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO.  FIXAÇÃO  EM  VALOR  INFERIOR  AO  REQUESTADO.
IRRESIGNAÇÃO  DE  AMBAS  AS  PARTES.  APELAÇÃO  INTERPOSTA
PELO  RÉU.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENSÃO.  RECURSO  DO
AUTOR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO
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DA  CAPACIDADE  DO  ALIMENTANTE  E  DA  NECESSIDADE  DO
ALIMENTANDO.  ATENDIMENTO  AO  BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO
PELO  JUÍZO.  RECURSOS  CONHECIDOS  E  DESPROVIDOS.  Os
alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos  recursos  da  pessoa  obrigada,  observando-se  o  binômio
necessidade/disponibilidade. Inteligência do § 1º, do art. 1.694, do código
civil. (TJPB; Rec. 001.2012.014.337-3/001; Quarta Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 19/03/2014) 

ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE
E  POSSIBILIDADE.  CAPACIDADE  ECONÔMICA  DO  ALIMENTANTE.
ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA. NASCIMENTO DE MAIS
UM FILHO. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1).  Os
alimentos  devem  ser  arbitrados  levando-se  em  conta  o  binômio
necessidade/possibilidade,  nos termos do §1º do artigo 1.694 do Código
Civil,  observando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de
pagamento  do  alimentante.  2).  Observado,  quando  da  fixação  dos
alimentos,  o  binômio  necessidade  do  alimentando  e  capacidade  do
alimentante, em atendimento ao disposto no art. 1694, §1º, do Código Civil,
não  precisa  se  dar  alteração  do  valor  quando  ausente  a  alteração  na
capacidade  contributiva  do  alimentante.  [...].  5).  Recurso  conhecido  e
desprovido.  (TJDF; Rec 2013.02.1.001252-9; Ac.  750.722; Quinta Turma
Cível;  Rel.  Des.  Luciano  Vasconcelos;  DJDFTE  23/01/2014;  Pág.  148)
(grifei)

Com essas considerações, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS, mantendo-se
a sentença, em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

                                                                                                       J/05
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