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Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0023555-68.2013.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Albert Sandro Donato – Adv. Rômulo Leal Costa.

Apelado: Davi Marinho Donato, representado por sua genitora Brunna 
Waleska da Silva Marinho – Adv.: Manoel Clementino de Freitas.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE 
PENSÃO  ALIMENTÍCIA.  REDUÇÃO. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
INSURREIÇÃO.  FIXAÇÃO  EM  PERCENTUAL 
RAZOÁVEL.  ANÁLISE  DO  BINÔMIO 
NECESSIDADE  -  POSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO.
–Em se  tratando  de  fixação  de  alimentos  o 
juiz deve ter sempre em linha de raciocínio o 
binômio necessidade-possibilidade, utilizando-
se, na essência, do princípio da razoabilidade 
e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Albert 
Sandro Donato (fls. 49/52), hostilizando sentença oriunda da 1ª Vara da 
Família da Comarca de Campina Grande, proferida nos autos de Ação de 
Revisão  de  Alimentos,  movida  pelo  apelante  contra  Davi  Marinho 
Donato, representado por sua genitora Brunna Waleska da Silva 
Marinho, ora apelado.

Sentenciando  o  feito,  o  magistrado  singular  julgou 
procedente,  em  parte,  o  pedido  exordial,  reduzindo  o  percentual  de 
pensão alimentícia  anteriormente definido de 24% (vinte  e  quatro  por 
cento)  sobre  o  vencimento  bruto  do  alimentante  para  20% (vinte  por 
cento) (fls. 46/48).

Inconformado, o autor recorreu, pleiteando a reforma 
da sentença, no sentido de ser minorado o percentual a título de pensão 
alimentícia para o patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, 
tendo em vista modificação na sua situação financeira,  eis  que formou 
nova família, inclusive com outro filho. Além do que, a genitora do apelado 
é empresária e trabalha na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Ao final, 
pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado ofertou contrarrazões (fls. 56/59), pleiteando 
a manutenção da sentença.

Em parecer, a representante da Procuradoria de Justiça 
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 69/74).

É o relatório.

V O T O

No caso  sob análise,  o  apelante  pediu  a  reforma da 
sentença  para  que  fosse  readequado  o  percentual  fixado  a  título  de 
pensão alimentícia, no sentido de minorá-lo para 20% (vinte por cento) do 
salário mínimo.
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Relatou que  formou nova família, inclusive com outro 
filho, enquanto a genitora do apelado é funcionária pública municipal e 
empresária.

Pois bem, em se tratando de fixação de alimentos o juiz 
deve ter sempre como fundamento o binômio necessidade-possibilidade, 
utilizando-se,  na  essência,  dos  princípios  da  razoabilidade  e 
proporcionalidade. Ao analisar a sentença guerreada (fls. 46/48), percebe-
se que foi exatamente desta forma como procedeu o juízo a quo.

Como  é  sabido,  a  lei  não  deseja  o  perecimento  do 
alimentando, mas também não quer o sacrifício do alimentante e, nesta 
esteira é que o art. 1.694 e seu § 1º, do Código Civil verberam:

“Art. 1.694. Podem os parentes, 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”.

Compulsando  atentamente  o  caderno  processual, 
percebe-se que o apelante detém uma situação financeira consolidada, 
pois  é  Cabo  da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba,  podendo,  assim, 
adimplir com sua obrigação de prestar alimentos, o que vem ocorrendo na 
prática. Ao contrário, não restou comprovado que a mãe do recorrido é 
funcionária pública municipal, mas que trabalha em uma lanchonete.

Desta  forma,  analisando  todo  o  conjunto  probatório 
carreado aos autos, conclui-se que foi exatamente isto o que considerou o 
juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande, ao reduzir a 
pensão alimentícia do percentual de 24% (vinte e quatro por cento) sobre 
os rendimentos brutos do apelante para 20% (vinte por cento). Registre-
se, ademais, que o valor prestado atualmente não alcança o valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais), ou seja, menos que um salário mínimo.
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Com efeito,  para que seja  possível  o acolhimento do 
pleito de redução ainda maior do encargo alimentar é imprescindível que 
se verifique a efetiva alteração do binômio possibilidade-necessidade, que 
constitui  em  si  uma  relação  de  proporcionalidade,  ou  seja,  é  preciso 
verificar  se  houve  a  elevação  das  necessidades  de  quem  recebe  os 
alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pois 
a obrigação alimentar vincula-se à cláusula rebus sic stantibus. Acerca do 
tema, vejamos como vem decidindo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.  FAMÍLIA. ALIMENTOS.  QUANTIFICAÇÃO. 
CRITÉRIO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E CAPACIDADE 
DO  ALIMENTANTE.  PROPORCIONALIDADE.  INSUFICIÊNCIA 
ECONÔMICA.  FATO  IMPEDITIVO  OU  MODIFICATIVO  DO 
DIREITO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.  PROPOSTA DE  ACORDO. 
FIXAÇÃO  EM  PATAMAR  PRÓXIMO.  REDUÇÃO.  RECURSO 
DESPROVIDO.  Os  alimentos  devem  ser  fixados  em 
proporção  à  necessidade  do  alimentando  e  a  
possibilidade  do  alimentante,  atentando-se  para  a  
condição econômica das partes. (TJMG; APCV 0135935-
95.2003.8.13.0607; Santos Dumont; Sétima Câmara Cível;  
Rel.  Des.  Oliveira  Firmo;  Julg.  31/01/2012;  DJEMG 
17/02/2012) 

APELAÇÃO CÍVEL.  FAMÍLIA. ALIMENTOS.  PENSÃO FIXADA 
EM  VALOR  RAZOÁVEL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PARA 
REDUÇÃO.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  PARTE  ASSISTIDA 
POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CABIMENTO. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE. I - A fixação do valor dos alimentos  
deve  observar  o  binômio  necessidade/possibilidade,  
consoante art. 1.694, § 1º do CC. (TJMG; APCV 2303462-
65.2008.8.13.0024; Belo Horizonte; Sétima Câmara Cível;  
Rel.  Des.  Peixoto  Henriques;  Julg.  24/01/2012;  DJEMG 
03/02/2012) 

A ação de revisão de alimentos, por essa razão, tem 
por  pressuposto  o  exame  da  alteração  –  ou  não  –  do  binômio 
possibilidade-necessidade  dos  partícipes  da  relação  obrigacional  e  se 
destina à redefinição do encargo alimentar.
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Vale lembrar, por oportuno, que compete a ambos os 
genitores  o  encargo de prover  o sustento  da prole  comum, cada qual 
devendo concorrer na medida da sua disponibilidade, já que se trata de 
obrigação divisível. 

Portanto,  é  preciso  convir  que  o  valor  do  encargo 
alimentar  fixado  na  sentença  recorrida  é  suficientemente  plausível  de 
pagamento pelo recorrente. 

Assim, analisando a situação dos autos, entendo que 
laborou com acerto o magistrado ao reduzir o percentual outrora fixado a 
título  de  pensão  alimentícia  de  24% sobre  os  rendimentos  brutos  do 
apelante para 20% destes, excluídos os descontos obrigatórios, posto que 
amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 
à luz do binômio necessidade-possibilidade, motivo pelo qual tal decisão 
deve ser mantida sem retoques.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial, 
NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo  a  decisão  singular  nos 
mesmos termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de 
novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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