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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  ALIMENTOS  –  FILHO
MENOR – FIXAÇÃO DE PENSÃO NO PATAMAR DE 50%
DO  SALÁRIO  MÍNIMO –  IRRESIGNAÇÃO  –  ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE  DE  ARCAR  COM  O  PERCENTUAL
ESTABELECIDO  –  BINÔMIO  NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE  –  EXISTÊNCIA DE  DEMAIS  FILHOS  -
CABIMENTO  DE  MINORAÇÃO  DO  ENCARGO  –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Os alimentos devem ser proporcionais às possibilidades do
alimentante e às necessidades dos alimentandos, pois a Lei
não quer o perecimento nem de um nem do outro.

Considerando que os alimentos não foram fixados com total
observância no binômio necessidade-possibilidade previsto
no  art.  1.694,  §1º,  do  CC,  e  no  princípio  da
proporcionalidade,  os  quais  visam  assegurar  ao
alimentando  condições  compatíveis  com  a  capacidade
econômica  do  alimentante,  a  sentença  merece  reparos,
apenas para adequar o valor cominado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 80/88) interposta por Ewerton
Alencar Ferreira, em face da sentença  (fls.  52/52-v) proferida pelo  Juízo da
Comarca de Bonito de Santa Fé que, nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada
por Ébbertty Emanuel Morais de Alencar, representado por sua genitora Ana
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Maria Ribeiro de Morais,  julgou  parcialmente  procedente o pedido, fixando
pensão alimentícia, em favor do autor, no valor equivalente a 50% (cinquenta
por cento) do  salário mínimo, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais  e  honorários  advocatícios,  estes  arbitrados  em  10%  (dez  por
cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 67/74), afirma o Apelante que a
importância arbitrada é incompatível e desproporcional com os demais cinco
filhos que possui e com sua própria condição financeira atual, argumentando
que não possui renda fixa, vivendo de bicos como pedreiro, destacando que o
mercadinho de sua companheira  não permite  o  pagamento  da pensão nos
moldes da sentença.

Assevera,  ainda,  que juntou aos autos comprovação de que
paga a  duas de suas filhas pensão mensal no valor  de R$ 200,00 (duzentos
reais), não se revelando isonômica a manutenção da quantia arbitrada de meio
salário  mínimo,  em  afronta  ao  trinômio  da  necessidade-possibilidade-
razoabilidade.

Por fim, requer a reforma da sentença para que os alimentos
sejam fixados em 15% (quinze por cento) ou 20%(vinte por cento) do salário
mínimo.

Contrarrazões  às  fls.  98/105,  pugnando  o  Apelado  pelo
desprovimento do recurso, devendo ser mantido o  quantum fixado  pelo juíz
primevo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 134/138).

VOTO

Busca  o  Apelante  a  redução  do  valor  fixado  a  título  de
alimentos  na  sentença  vergastada,  sob  o  argumento  de  que  não  teria
condições de arcar com a obrigação estipulada no valor de 50% (cinquenta por
cento) do salário mínimo, em favor de seu filho.

Argumenta  que  não  possui  renda  fixa,  trabalhando  apenas
como pedreiro em alguns bicos na região, destacando que o mercadinho em
que também trabalha é de sua atual companheira, não lhe rendendo frutos que
permitam o pagamento da pensão arbitrada na sentença.

Ressalta  o  apelante,  ainda,  que  possui  mais  cinco  filhos,
pagando a duas de suas filhas 22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo,
não  se  revelando  isonômico  com  os  demais  filhos  a  quantia  arbitrada  na
sentença.

É certo que os alimentos são prestações para satisfação das
necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, compreendendo o que
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é  imprescindível  à  vida  da  pessoa:  alimentação,  vestuário,  habitação,
tratamento  médico,  diversões  e  verbas  para  uma  normal  qualidade  de
existência.

Registre-se  que  os  alimentos  devem  ser  proporcionais  às
condições do alimentante e às necessidades dos alimentados, pois a Lei não
quer o perecimento da situação financeira nem de um nem dos outros.

O Código Civil assim dispõe:

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.

Analisando  o  acervo  probatório  constante  nos  autos e
considerando que: a criança possui 4 anos de idade; o alimentante é dono de
um mercadinho  com sua atual  companheira  e  paga  pensão a  duas  outras
filhas, havida de outro relacionamento, no percentual de 22% (vinte e dois por
cento) do salário mínimo; que o mesmo possui outras duas filhas menores; e
levando-se em conta que a prestação de alimentos deve ser fixada também de
forma a não comprometer a sobrevivência do alimentante e de sues demais
filhos, constata-se que o valor equivalente a 50% do salário mínimo, em prol de
apenas um dos filhos, se mostra um pouco demasiado.

Vale salientar, ainda, que a informação de que o alimentante é
dono  de  um mercadinho  com sua  companheira  não  acarreta,  por  si  só,  a
possibilidade do pagamento de pensão em valor  elevado,  uma vez que os
pequenos  comércios  nas  cidades  do  interior  não  garantem  aos  seus
proprietários elevados ganhos, mas, na verdade, apresentam-se como meio de
subsistência em meio a uma realidade econômica desfavorável.

Assim  sendo,  a  necessidade  do alimentando,  bem  como  a
possibilidade de prestar alimentos do alimentante são inquestionáveis.  Mas,
por sua vez, o percentual determinado na sentença a quo deve ser reduzido,
para  que,  desta  forma,  torne  viável  a  prestação  alimentícia,  bem  como  a
manutenção das demais filhas menores do alimentante.

Colaciono julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ALIMENTOS.  FILHO
MENOR. FIXAÇÃO EM 70% (SETENTA POR CENTO) DE
UM  SALÁRIO  MÍNIMO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE  DE  ARCAR  COM  O  PERCENTUAL
ESTABELECIDO.  MINORAÇÃO.  OBSERVÂNCIA  DO

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 3



Apelação Cível nº 0000194-48.2016.815.0421

BINÔMIO  NECESSIDADE  X  POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.  -  Os alimentos
devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (91.°, do
Art. 1.694 do Código Civil) -  Para se chegar ao valor da
pensão  alimentícia,  é  imperiosa  a  observância  dos
pressupostos  essenciais  da  obrigação  de  prestar
alimentos,  quais  sejam  necessidade  do  alimentando,
possibilidade  econômica  do  alimentante  e,  por  fim,  a
proporcionalidade,  na  sua  fixação,  entre  as
necessidades do alimentando e os recursos econômico-
financeiros do alimentante. - Verificada a impossibilidade
de  o  alimentante  arcar  com  os  alimentos  fixados  na
sentença  no  percentual  de  70%  (setenta  por  cento)  do
salário  mínimo,  em favor  de seu filho  menor,  possível  se
mostra a sua redução em atenção ao binômio necessidade x
possibilidade. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00327399220138152001,  1ª  Seção  Especializada  Cível  ,
Relator Des. José Ricardo Porto , j. em 01-07-2014) (grifei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.
ALTERAÇÃO  NO  BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE,  NASCIMENTO  DE  02
DOIS  OUTROS  FILHOS.  VALOR  ATUAL  QUE
COMPROMETE QUASE 30 por cento TILINTA POR CENTO
DOS  RENDIMENTOS  LÍQUIDOS  DO  APELANTE.
MINORAÇÃO PARA 20 por cento VINTE. POR CENTO DE
SEUS  RENDIMENTOS  LÍQUIDOS.  PROVIMENTO
PARCIAL  DO  RECURSO.  -  Na  fixação  dos  alimentos,
devem  ser  consideradas  as  necessidades  do
alimentando e as possibilidades do alimentante, dentro
do  binômio  necessidade/possibilidade. -  Restando
comprovada  a  alteração  da  possibilidade  do  alimentante,
com  o  nascimento  de  dois  outros  filhos,  ainda  de  tenra
idade,  e  que  o  valor  atual  da  pensão  paga  ao  recorrido
compromete quase 30 por  cento trinta por  cento de seus
rendimentos,  deve  ser  dado  parcial  provimento  ao  apelo,
para reduzir o valor da pensão para o correspondente a 20
por cento vinte por cento dos rendimentos líquidos. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00120090252121001,
4ª  Câmara  cível,  Relator  Dra  Vanda  Elizabeth  Marinho  -
Juíza Convocada , j. em 18-09-2012) (grifei)

Face ao exposto,  DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a
fim de reduzir os alimentos de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta  por
cento) do salário mínimo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
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Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/05
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