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APELADOS : Os mesmos

APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU – AUSÊNCIA DE PREPARO –
DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- É dever do Recorrente comprovar o pagamento do preparo
no momento da interposição do recurso. Não cumprida tal
diligência, impõe-se a negativa de conhecimento da súplica,
por deserção, à luz do disposto no art. 511 do CPC de 1973,
diploma aplicável à espécie, por estar vigente à época da
prolação da sentença.

APELAÇÃO CÍVEL DOS AUTORES – AÇÃO REVISIONAL
DE ALIMENTOS –  PROCEDÊNCIA PARCIAL –  BINÔMIO
NECESSIDADE  E  POSSIBILIDADE  –  AUMENTO  DAS
DESPESAS DOS MENORES – ALTERAÇÃO POSITIVA DA
CAPACIDADE  FINANCEIRA  DO  GENITOR  –
COMPROVAÇÃO  –  MAJORAÇÃO  DEVIDA –  RÉU QUE
TENTOU  ALTERAR  A  VERDADE  DOS  FATOS  –
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO
– PROVIMENTO PARCIAL.

-  Restando  comprovado  o  aumento  das  despesas  dos
menores,  assim como a alteração positiva da capacidade
financeira do alimentante, tem-se como plenamente possível
a majoração do percentual a título de pensão alimentícia.

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

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  NÃO CONHECER DO PRIMEIRO APELO E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO RECURSO.

RELATÓRIO

Tratam-se  de  Apelações Cíveis (fls.  288/309  e  330/344)
interpostas,  respectivamente,  por  Nathália  de  Fátima  Coutinho  Maia,
Nicholas Coutinho Maia e  Marcus William Coutinho Maia,  representados
por  sua genitora,  Valéria de Fátima da Silva Coutinho,  e  Marcus Valério
Maia da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da  2ª
Vara de Família da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Revisional de
Alimentos, ajuizada  pelos  primeiros  Apelantes  em face  do  segundo, julgou
parcialmente procedente o pedido.

Na exordial (fls. 02/19), narram os Autores que: 1) no processo
200.2009.010.242-3,  foi  fixada  a  pensão  alimentícia  a  ser  paga  pelo
Promovido, em favor dos menores, no importe de 24% de seus rendimentos,
na proporção de 8% para cada filho; 2) houve modificação da situação fático-
financeira das partes, uma vez que: o Promovido foi exonerado do pagamento
da pensão alimentícia em favor de sua outra filha, Bianca Peixoto Maia, oriunda
de outra relação; houve aumento nos custos para manutenção da qualidade de
vida dos alimentados; o Réu,  que atualmente se encontra também prestando
serviços  junto  à  FACENE/FAMENE, teve  uma elevação  substancial  de  sua
renda mensal, que atualmente é de cerca de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais);  Por fim, pugnaram pela majoração do valor fixado, de 24% para 36%
dos rendimentos do Promovido. Juntaram documentos às fls. 47/68, buscando
comprovar o aumento das despesas dos menores.

Em  Contestação  (fls.  78/90),  o  Réu  afirma,  em  apertada
síntese, que  a  sua situação econômica não se modificou em relação àquela
existente no momento da fixação da pensão em 24%; que a desobrigação do
pagamento da pensão em favor da sua filha oriunda de outra relação não lhe
causou enriquecimento; que a sua renda foi reduzida em quase R$ 100.000,00
(cem  mil  reais)  nos  últimos  4  anos;  que  não  possui  nenhum vínculo
empregatício com a FACENE/FAMENE.

Em sede de Impugnação (fls.  97/110),  os Autores afirmaram
que tomaram conhecimento de que o novo vínculo empregatício do Réu não
seria com a FACENE/FAMENE, mas sim com a Cruz Vermelha, requerendo
que seja expedido ofício para esta instituição, o que comprovaria o aumento
dos rendimentos do alimentante.
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Em Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (fl. 121),
o Réu confessou o vínculo com a Cruz Vermelha e se comprometeu em pagar
as pensões desde o início desta relação empregatícia, que afirmou ter iniciado
em agosto de 2014.

Petições do Promovido às fls. 190/191 e 207/224, informando a
rescisão  de  seu  contrato  de  trabalho  com  a  Cruz  Vermelha,  com  os
comprovantes  de  pagamento  das  pensões  oriundas  deste  vínculo,  e
documentos que comprovam o início e término desta relação empregatícia.

A parte  autora  juntou  petição  às  fls.  226/232,  requerendo  a
condenação do Réu na multa por litigância de má-fé, afirmando, para tanto,
que  da  análise  dos documentos  de fls.  213/224,  restou  evidenciado que a
relação laboral do Réu com a Cruz Vermelha se iniciou em maio de 2014 e não
em agosto de 2014 (como afirmado pelo Promovido em Audiência de fl. 121),
assim  como,  em  Contestação,  o  alimentante  negou  o  vínculo  com  a
FACENE/FAMENE, permanecendo silente em relação ao vínculo com a Cruz
Vermelha. Por fim, considerando que na Audiência o Promovido concordou em
pagar a pensão, referente a este vínculo empregatício, dos meses de agosto e
setembro de 2014, pugnaram os Autores ainda pelo recolhimento da pensão
dos meses de maio, junho, julho e outubro de 2014.

Parecer  do  Ministério  Público,  através  da  2ª  Promotoria  de
Justiça Especializada de Família, opinando pela procedência parcial do pedido,
majorando os alimentos para o patamar de 10% (dez por cento) para cada filho
(fls. 265/270).

Sobreveio  a  sentença  (fls.  272/276),  julgando  parcialmente
procedente o pedido, com a majoração da pensão de 24% para 27% de todos
os  rendimentos  auferidos  pelo  Promovido,  na  proporção  de  9%  (nove  por
cento)  para  cada  filho,  excluídos  apenas  os  descontos  obrigatórios  com
Previdência e IRPF.

A parte Ré opôs Embargos de Declaração (fls. 277/286), que
foram rejeitados em sentença de fls. 325/327.

A  parte  autora  interpôs  recurso  apelatório  (fls.  288/309),
ratificado  em  fl.  328,  buscando  a  reforma  da  sentença  para  majorar  os
alimentos  para  36%  dos  rendimentos  do  alimentante,  aduzindo que  as
despesas dos menores tiveram aumento em relação à época do percentual
inicial fixado, chegando a R$ 14.085,43 (quatorze mil e oitenta e cinco reais, e
quarenta e três centavos); e que o Promovido obteve aumento em sua renda,
sobretudo em virtude da exoneração do pagamento da pensão alimentícia em
favor de sua outra filha, Bianca Peixoto Maia, oriunda de outra relação. Por fim,
pugnaram pela condenação do Réu ao pagamento da multa por litigância de
má-fé.

A  parte  ré  também  apresentou  Apelação  (fls.  330/344),
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afirmando que sofreu uma redução de sua renda de quase R$ 100.000,00 (cem
mil reais) nos últimos 4 anos; que não houve prova concreta do aumento das
necessidades  dos  menores;  que  a  Autora  listou inúmeros  gastos  que
transcendem a responsabilidade do Réu, tais como condomínio, empregada
doméstica, IPTU, TCR, etc. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para
reformar  a sentença,  mantendo o percentual  a  título  de alimentos  em 24%
(vinte e quatro por cento) de seus rendimentos.

Contrarrazões  do Réu e  da  Autora,  respectivamente,  às  fls.
345/357 e 360/365, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso da outra
parte.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso  da  parte  Ré,  e  pelo
provimento parcial do recurso da parte Autora, majorando-se o quantum outrora
fixado para o percentual de 29,34% (vinte e nove vírgula trinta e quatro por
cento) dos rendimentos do alimentante, sendo tal montante dividido igualmente
entre os três filhos, excluídos os descontos previdenciários obrigatórios e IRPF,
e, ainda, a condenação do Promovido em multa por litigância de má-fé. (fls.
387/394).

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação para tentativa de
composição amigável, a qual restou infrutífera (fl. 402).

VOTO

Anoto,  inicialmente, que o  caso  dos  autos  é  de  Apelações
Cíveis interpostas contra  sentença publicada antes  do dia  18  de março de
2016, data de início da vigência do Novo Código de Processo Civil1, aplicando-
se, à espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos
1º, 14 e 1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise dos recursos.

- Da Apelação Cível interposta pelo Réu.

Consigno, de plano, que o recurso não merece ser conhecido,
porquanto ausente um dos seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, qual
seja, o preparo.

O  artigo  511,  caput, do  CPC-73,  dispunha  que  “no  ato  de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis brasileiras.
Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.
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legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, sob pena de deserção”.

Na mesma esteira, o Regimento Interno deste TJPB, em seu
artigo 142, caput, reza: 

Art. 142. No ato de interposição do recurso, ressalvadas as
isenções definidas em lei, o recorrente comprovará, desde
logo,  o respectivo preparo,  inclusive porte de retorno, sob
pena de deserção. 

Na espécie, o  Promovido –  que não goza dos benefícios da
justiça gratuita – deixou de juntar o preparo, tornando deserto o recurso. 

Registre-se não ser o caso de aplicação do disposto no § 2º do
art. 511 do CPC-73, porquanto deixou-se de apresentar qualquer comprovante
no ato de interposição do recurso, a fim de evidenciar eventual insuficiência de
preparo,  hipótese  que  permitiria  a  intimação  da  parte  para  a  devida
complementação. A hipótese, na verdade, é de ausência de preparo, o que
impõe o decreto de deserção do recurso, com a sua consequente negativa de
conhecimento.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.
RAZÕES  DE  APELAÇÃO  DESACOMPANHADAS  DO
PREPARO. DESERÇÃO.
1.  O  agravante  apresentou  recurso  de  apelação
desacompanhado do respectivo preparo.
2. O art. 511, caput, do Código de Processo Civil, estabelece
que,  "no  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente
comprovará,  quando  exigido  pela  legislação  pertinente,  o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção".
3. Segundo a novel jurisprudência da Corte Especial, "a
comprovação do preparo recursal deve ser realizada no
momento  da  interposição  do  recurso,  afastando-se  a
interpretação  que  admitia  a  juntada  posterior  desse
documento"  (AgRg  nos  EAg  1126021/MS,  Rel.  Min.
Castro  Meira,  Corte  Especial,  julgado  em  29/06/2010,
DJe 23/08/2010).
Agravo regimental improvido.2 

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.
PREPARO.  MOMENTO  DE  COMPROVAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  ACÓRDÃO
EMBARGADO.  CONFORMIDADE  COM  O  ATUAL

2 STJ;  AgRg nos EREsp 579295/PR;  Relator  Ministro Humberto Martins;  Órgão Julgador  (Corte Especial);  DJe,
18/05/2012.  No mesmo sentido:  AREsp 432837;  Nº 432.837 -  PR (2013/0378695-1)  RELATOR :  MINISTRO
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Publ. 01/04/2014.
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ENTENDIMENTO  DA  CORTE  ESPECIAL.  SÚMULA
168/STJ.  INDEFERIMENTO  LIMINAR.  POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  A  função  primordial  dos  embargos  de  divergência  é
uniformizar a interpretação da legislação federal no âmbito
do STJ. A existência de recente precedente proferido pela
Corte Especial traduz o entendimento prevalente no âmbito
desta Corte Superior. Logo, é cabível o indeferimento liminar
do recurso, quando o aresto embargado não destoa desse
posicionamento.
2. Após o julgamento do EREsp 488.674/MA, Rel.  Min.
Luiz Fux, DJe 04.08.09, a Corte Especial definiu que, a
teor  do  art.  511,  do  CPC,  a  comprovação  do  preparo
recursal deve ser realizado no momento da interposição
do recurso, afastando-se a interpretação que admitia a
juntada  posterior  desse  documento.  Incidência  da
Súmula 168/STJ.
3. Agravo regimental não provido.3

Face  ao  exposto,  NÃO  CONHEÇO do  apelo  interposto  por
Marcus Valério Maia da Silva, diante da sua deserção.

- Da Apelação Cível interposta pelos Autores.

Conforme o consagrado binômio necessidade-possibilidade, o
qual  direciona o  julgador  na  análise dos quesitos referentes  aos alimentos,
deve-se observar, para a fixação do valor da pensão alimentícia, de um lado a
necessidade dos alimentandos, e de outro a possibilidade dos alimentantes.
Vejamos o que preconiza o §1º do art. 1.694 do CC:

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.

Conforme  os  documentos  de  fls.  10/11  e  46/68,  restaram
comprovadas  as  elevadas  despesas  dos  menores.  Além  disso,  há  de  se
considerar o padrão de vida em que os filhos vêm sendo criados, bem como os
custos de manutenção próprios da infância e da adolescência, o que inclui uma
série de gastos com alimentação, vestuário, saúde, lazer, etc.

Ademais,  ressalte-se  que  os  filhos  devem viver  conforme  a
condição financeira que os genitores são capazes de lhes proporcionar,  em
conjunto, não sendo justo que tenham que suportar outras perdas além das
que já são decorrentes dos males e infortúnios causados por uma separação.

No  caso  em  questão,  o  Promovido  não logrou êxito  em
comprovar a diminuição de sua capacidade financeira, conforme alegado. Em

3 STJ; AgRg nos EAg 1126021/MS; Relator Ministro Castro Meira; Órgão Julgador (Corte Especial); DJe, 23/08/2010.
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nenhum  momento,  pôde  demonstrar uma  redução  em  seus  meios  de
subsistência, enquanto a genitora foi bem sucedida em atestar o incremento
dos gastos dos menores.

Portanto,  não  tendo  o  Réu  conseguido  comprovar  qualquer
desvantagem financeira, descumpriu o mandamento do art. 333, II do CPC-73.
Pelo  contrário,  o  Promovido  foi  exonerado  de  pensão  alimentícia  de  filha
oriunda de outra relação, tendo, como consequência, uma alteração positiva
em seus rendimentos.

Conforme  já  mencionado  anteriormente,  os  Autores
conseguiram comprovar custos no importe de  R$ 14.085,43 (quatorze mil  e
oitenta e cinco reais, e quarenta e três centavos).

Diante do exposto, cabe, ainda, uma majoração em relação ao
percentual fixado em sentença, de modo que o Réu passe a arcar com metade
das despesas comprovadas pelos Autores, a fim de que ambos os genitores
possam contribuir em condições iguais para a manutenção e para o sustento
de  seus  filhos,  já  que  resta  incontroversa  a  paridade  de  suas  situações
financeiras.

Deste  modo,  a  solução  mais  justa  e  coerente  é  que  o
Promovido arque com R$ 7.042,71 (sete mil e quarenta e dois reais, e setenta
e um centavos), o que equivale ao percentual de 29,34% (vinte e nove vírgula
trinta  e  quatro  por  cento) dos  rendimentos  totais  do  alimentante,
correspondendo à metade das despesas demandadas pelos menores.

No tocante ao pedido de condenação em multa por litigância de
má-fé,  tal  alegação  merece  prosperar,  uma  vez  que  é  clarividente  que  o
Promovido tentou alterar a verdade dos fatos, na medida em que ocultou o seu
real local de trabalho, com o intuito de induzir o juízo a erro, visando vantagem
que sabia ser indevida, pois fundada em situação inverídica.

Explico:  o  Promovido,  ao  negar  vínculos  trabalhistas  com a
Famene,  deixou  de  afirmar  que  o  seu  local  de  trabalho  era,  na  verdade,
perante a Cruz Vermelha, com o intuito de ocultar alteração em sua situação
econômica apta a ensejar aumento no valor da prestação alimentícia.

Outrossim, na audiência realizada no dia 28.10.2014 (fl. 121), o
Réu confessou que possuía vínculo com a Cruz Vermelha, afirmando ter este
iniciado em agosto de 2014.

Ocorre  que,  o  Promovido,  após  informar  da  rescisão  de
trabalho junto à referida instituição (fls.  190/191),  juntou documentos às fls.
207/224 que evidenciam ter a relação laboral sido iniciada em maio de 2014, e
não em agosto.

Desta  forma,  é  clara  a  intenção do Promovido em alterar  a

                   Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                             
7



Apelação Cível nº 0019756-27.2014.815.2001

verdade dos fatos a fim de induzir o juízo a equívoco, impondo-se, portanto, a
sua condenação em multa de 1% sobre o valor da causa, a título de litigância
de má-fé, nos termos dos arts. 17, II e 18 do CPC-73.

Neste sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível - Ação de Alimentos -
Acolhimento  de  preliminares  -Extinção  do  processo  sem
resolução do mérito - Litigância de má-fé - Caracterização
-Aplicação  de  multa  -  Irresignação  nesta  parte  -Decisão
revestida  sob  o  manto  da  coisa  julgada  que  decretou  a
separação  judicial  da  parte  e,  ainda,  fixou  alimentos  -
Alteração  da  verdade  dos  fatos  -  Omissão  deliberada  -
Infringência  ao dever  de proceder  com lealdade e  boa-fé
-Intelecção dos art.  17,  II  e  18,  do CPC -Manutenção do
decisum -  Desprovimento.  -  Subsumindo-se a conduta da
parte  em  uma  das  hipóteses  elencadas  na  norma
processual,  que  resultou  prejuízo  à  parte  adversa,  está
caracterizada  a  sua  litigância  de  má-fé.  -  Tendo  a  parte
alterado  a  verdade  dos  fatos  e  agido  com  dolo,
manifestado pela sua conduta maliciosa e temerária, é
de ser condenada ao pagamento de multa por litigância
de  má-fé. (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
01320050041055001,  4ª  Câmara  cível,  Relator  Abraham
Linconl da Cunha Ramos , j. em 13-03-2007) (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais.  Inexistência.
Compra  de  produto  estragado.  Ausência  de  consumo.
Constatação que por si  só não possui o condão de gerar
dano  moral.  Sentença  mantida.  Desprovimento  do  apelo.
Litigância  de  má-fé.  Multa  aplicada.  -  Se  o  alimento
contaminado  com  corpos  estranhos  não  foi  ingerido  pelo
consumidor, que percebeu a impropriedade do produto para
o consumo, não há que se falar em dano moral indenizável.
- Somente deve ser deferida indenização nas hipóteses em
que  realmente  se  verificar  abalo  à  honra  e  imagem  da
pessoa,  dor,  sofrimento,  tristeza,  humilhação,  prejuízo  à
saúde  e  integridade  psicológica  de  alguém,  cabendo  ao
magistrado,  com  prudência,  ponderação  e  senso  prático,
verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu dano moral,
para, somente nestes casos, deferir uma indenização a este
título.-  Constatando-se  que  a  parte  busca  alterar  a
verdade dos fatos,  com intuito  de obter  vantagem no
processo, deve ser condenada em litigância de má-fé.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020060203631001, 1ª Câmara cível, Relator DES. JOSE
DI LORENZO SERPA , j. em 18-06-2009) (grifei)

Por  estas  razões,  enveredei  pela  linha  de  raciocínio  de
provimento parcial da Apelação interposta pelos Autores.
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Apelação Cível nº 0019756-27.2014.815.2001

Com  estas  considerações,  NEGO  CONHECIMENTO à
Apelação interposta por Marcus Valério Maia da Silva, diante da sua deserção,
e, em harmonia com o Parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL  à
Apelação interposta pelos menores, representados por sua genitora, majorando
a pensão alimentícia  para  29,34% (vinte  e  nove vírgula  trinta  e  quatro  por
cento) dos rendimentos do Réu, condenando este ainda à multa de 1% (um por
cento) sobre o valor  atualizado  da causa, a título de litigância de má-fé,  nos
termos do art. 18 do CPC-73.

Condeno  o  Promovido  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre a diferença de 24%
para 29,34% de uma anuidade alimentar.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/09
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