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ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0099221-56.2012.815.2001
ORIGEM: Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Leda  Nara  Castro  Franca (Adv.  Alberto  de  Sá e  Benevides  –  OAB/PB n.

10.469)
APELADA: Francisco Carlos Guimarães (Adv. Luiz dos Santos Lima – OAB/PB nº 3.037)

APELAÇÃO.  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.  EX-ESPOSA.
ARGUIÇÃO DE  MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
ALIMENTANTE.  COMPROVAÇÃO,  EM  PARTE.  SENTENÇA
QUE  REDUZIU  PARA  1  (UM)  SALÁRIO  MÍNIMO.
MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Nos  termos  do  ordenamento  jurídico  pátrio,  a  revisão  dos
alimentos tem cabimento quando suficientemente comprovada a
modificação  na  situação  econômica  de  quem  os  percebe,  sem
olvidar, entretanto, que o ônus da prova recai sobre quem pretende
a alteração, nos exatos termos do art. 373, I, CPC. Demonstrada a
redução de parte da capacidade financeira do alimentante, o decote
do pensionamento  é  medida  que se  impõe,  alcançando patamar
razoável para a manutenção de ambos os litigantes.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, dar provimento parcial ao recurso, integrando a decisão a
súmula de julgamento encartada à fl. 199

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Leda  Nara  Castro
Franca contra  sentença  que  julgou  parcialmente   procedente  o  pedido  de  revisão  de
pensão alimentícia promovido por Francisco Carlos Guimarães em desfavor de Leda Nara
Castro Franca.



Na decisão ora objurgada, o magistrado registrou que o demandante
sofreu decréscimo nos rendimentos mensais, notadamente por força do esgotamento da
fonte  de  renda  oriunda  de  fundo  de  previdência  da  qual  era  titular  De  outro  lado,
registrou que a promovida somente possui essa fonte de renda, sendo pessoa idosa e com
várias patologias. Sopesando as condições dos litigantes, findou por reduzir o valor da
pensão alimentícia de 1,5 (um e meio) para 1 (um) salário mínimo.

Inconformada,  recorre a promovida aduzindo que somente possui
essa fonte de renda, bem assim que a idade e saúde desautorizam a redução da pensão,
notadamente em face das despesas com medicamentos de uso contínuo.

Acrescentou  que  os  descontos  nos  rendimentos  do  recorrido
decorrem de empréstimos consignados, não sendo a pensão que lhe é paga a responsável
para  a  queda  nos  vencimentos  do  promovente.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do
recurso para reformar a sentença e julgar  improcedente o pedido ou,  acaso assim não
entenda, pede que o pensionamento seja mantido no patamar de 1,2 salário mínimos.

Em sede de contrarrazões, o promovente rebate as argumentações,
aduzindo  que  a  promovida/recorrente  possui  outra  renda,  atualmente,  oriunda  do
aluguem do imóvel nesta capital, já que mora com sua irmã no estado de Goiás. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso. Por fim, pede o desprovimento do recurso.

Instado a se  pronunciar,  o  Ministério  Público não opinou sobre o
litígio.

É o relatório.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística em
disceptação,  cumpre  adiantar  que  ao  recurso  sub  examine  merece  ser  parcialmente
procedente.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia ora
devolvida ao crivo desta Corte transita em redor da pretensão vestibular formulada pelo
apelante em direção à redução da pensão alimentícia por si devida à sua ex-consorte, ao
argumento,  em suma,  do  decréscimo  remuneratório  experimentado  nos  últimos  anos,
notadamente por força do esgotamento do fundo de pensão que percebia na época da
instituição do benefício.

À  luz  desse  referido  substrato  fático  e  avançando-se  ao  exame
apurado do escorço probatório carreado aos autos, exsurge, à evidência, que efetivamente
o  autor/recorrido  experimentou  uma  redução  dos  seus  rendimentos  mensais  com  a
extinção do fundo de pensão.

Para além disso, as declarações de imposto de renda apresentadas



entre 2010 e 2014 revelam que a renda do promovente decaiu de R$ 111.083,73 (cento e
onze mil oitenta e três reais e setenta e três centavos), em 2010, para R$ 83.395,42 (oitenta e
três mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), no ano de 2014.

Relevante anotar, porém, que embora o demandante aponte que após
os descontos lhe restam apenas R$ 1.927,06 (mil  novecentos e  vinte e  sete reais  e seis
centavos)  para  sobreviver,  de  uma renda  da  Caixa  Econômica  Federal  de  R$  4.577,19
(quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), deixou de indicar que
também percebe pensão do INSS, no valor mensal aproximado de R$ 1.657,19 (um mil
seiscentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), conforme última declaração do
IRPF constante dos autos (fl. 157).

Assim,  é  inegável  que houve um decréscimo na renda mensal  do
recorrente. Todavia, a redução não ocorreu nos moldes apontados na inicial, tampouco a
situação financeira do promovente é aquela defendida.

 Neste  particular,  observa-se  que  o  recorrente  somente  logrou
demonstrar em parte as razões da sua pretensão, decaindo, também em parte, do seu onus
probandi,  nos moldes do art.  1.699, do CC/02, e do art.  373, I,  do CPC vigentes,  abaixo
transcritos:

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.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Neste mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO.  DIREITO  CIVIL.  FAMÍLIA.  AÇÃO  REVISIONAL
DE  ALIMENTOS.  FILHO  MENOR.  NECESSIDADES
PRESUMIDAS.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  VERBA
ALIMENTAR.  DESEMPREGO.  CABIMENTO.  A  revisão  do
encargo alimentar depende de prova da alteração no equilíbrio do
binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 do CC.
No caso, viável a redução do valor dos alimentos fixados em favor
do menor, tendo em vista as possibilidades do alimentante, que se
encontra  desempregado. RECURSO  PROVIDO.  (Apelação  Cível
Nº 70052668803, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 30/01/2013)
(TJ-RS -  AC: 70052668803 RS ,  Relator:  Liselena Schifino Robles
Ribeiro,  Data  de  Julgamento:  30/01/2013,  Sétima  Câmara  Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2013)



REVISÃO  DE  ALIMENTOS.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO.
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. A ação de revisão de alimentos
tem  por  pressuposto  a  alteração  do  binômio  possibilidade-
necessidade e se destina à redefinição do encargo alimentar. 2. Se a
prova  coligida  mostra  que  houve  modificação  na  capacidade
econômica  do  alimentante,  que  ficou  desempregado  e  passou  a
trabalhar de forma autônoma, justifica-se o acolhimento do pleito
revisional, sendo correta a readequação da verba alimentar, com a
redução do valor. 3. No entanto essa redução não poderia mesmo
ser muito drástica, sob pena de causar sérios prejuízos ao sustento
do alimentado, mormente quando o alimentante não demonstrou a
impossibilidade  de  atender  o  valor  fixado.  Recurso  desprovido.
(Apelação Cível Nº 70052948155, Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator:  Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves,
Julgado  em  27/02/2013)  (TJ-RS  -  AC:  70052948155  RS  ,  Relator:
Sérgio  Fernando  de  Vasconcellos  Chaves,  Data  de  Julgamento:
27/02/2013,  Sétima  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça do dia 01/03/2013)

Consigne-se, ainda, que embora o recorrido alegue a existência de
uma renda decorrente de aluguel do imóvel supostamente pertencente à recorrente, não
há provas nos autos quanto a este fato, o que impede que seja levado em consideração
para os fins a que se destina o recurso. 

Nesse  diapasão,  vislumbra-se  que,  na  difícil  tarefa  de  encontrar,
dentre  dois  rendimentos  baixos,  um  equilíbrio  capaz  de  manter  a  capacidade  de
sobrevivência de ambos os cônjuges, a melhor solução que se apresenta é a alteração da
sentença  para  que  o  pensionamento  mensal  à  recorrente  seja  reduzido  para  1,2  (um
vírgula dois) salários mínimos e não para apenas 1 (um), como firmou a decisão.

Tal valor, no meu sentir, consegue melhor aquilatar a obrigação e a
necessidade  dos  alimentos,  causando  prejuízos  de  menor  repercussão  a  ambos  os
litigantes.

Em  razão  de  todo  o  acima  exposto,  dou  provimento  parcial  ao
recurso  apelatório  do  autor  para  reformar  a  sentença  e  reduzir  o  valor  da  pensão
alimentícia paga pelo recorrido à recorrente para o equivalente a 1.2 (um vírgula dois)
salários mínimos. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade,  dar provimento parcial ao recurso, nos
termos do voto do relator.



Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

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

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


