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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO N. 2012149-
15.2014.815.0000
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Remígio
RELATOR:  Juiz  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A D. Ferreira
AGRAVANTE: Pedro Vieira de Azevedo Júnior
ADVOGADO: Décio Geovânio da Silva
AGRAVADO:  Heitor  Vitório  Medeiros  de  Azevedo,  menor,
representado por sua genitora, Lucélia Dias Medeiros de Azevedo
ADVOGADO: João Barboza Meira

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RECURSO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE APRECIOU
EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. NORMA INSERTA
NO ART. 527, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.

- “Qualquer que seja o teor da decisão do relator,  seja para
conceder  ou  negar  efeito  suspensivo  ao  agravo,  seja  para
conceder a tutela antecipada do mérito do agravo (efeito ativo),
essa decisão não é mais impugnável por meio de agravo interno
(CPC 557 §1º), da competência do órgão colegiado (v.g., turma,
câmara  etc.)  a  quem  competir  o  julgamento  do  mérito  do
agravo. Isto porque o CPC 527 par. ún., com a redação dada
pela L 11187/05, só permite a revisão dessa decisão quando do
julgamento do mérito do agravo, isto é, pela turma julgadora do
órgão  colegiado.”  (Nélson  Nery  Jr.,  Código  de  Processo  Civil
Comentado  e  legislação  extravagante,  10ª  edição,  Editora
Saraiva, 2007, p. 897).

- Não é mais possível, na inteligência do parágrafo único do art.
527 do CPC, a interposição de agravo interno contra decisão de
relator  que:  a)  converter  agravo  de  instrumento  em  retido
(inciso  II  do  art.  527  CPC);  b)  conceder  ou  negar  efeito
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suspensivo  ao  agravo,  ou  conceder  a  tutela  antecipada  do
mérito do agravo (efeito ativo) (inciso III do art. 527 CPC).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ALIMENTOS  PROVISÓRIOS.
BINÔNIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA
ALIMENTAR FIXADA NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO. 

-  O  direito  à  prestação  de  alimentos  está  condicionado  ao
binômio necessidade/possibilidade.

- Dentro das provas evidenciadas nos autos e, de acordo com
um juízo mínimo de aparência, para que fosse mantido o valor
fixado na decisão interlocutória  atacada, fazia-se necessária  a
demonstração efetiva da necessidade, o que não foi feito de
forma cabal.

Vistos etc.

Trata-se de  agravo  de  instrumento  manejado  por  PEDRO
VIEIRA  DE  AZEVEDO  JÚNIOR,  atacando  decisão  interlocutória  (f.  39)
proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Remígio, nos
autos da ação de alimentos ajuizada por HEITOR VITÓRIO MEDEIROS DE
AZEVEDO, menor impúbere representado por sua genitora, Lucélia Dias
Medeiros de Azevedo, que, quando da prolação do despacho inaugural na
ação  cognitiva,  fixou  alimentos  provisórios  no  patamar  de  um  salário
mínimo e meio, sob o argumento de que o agravante tinha condições de
arcar com o pagamento de tal valor.

O agravante diz que mesmo possuindo uma pequena empresa,
não tem qualquer condição de pagar o valor fixado, já que também paga
outra pensão, no valor de R$ 400,00, rogando, assim, a minoração para o
valor de R$ 460,00, valor que já vinha sendo pago de forma voluntária.

Às f. 45/46, o relator, à época, deu efeito suspensivo à decisão
agravada, mantendo o valor de R$ 460,00.

Contrarrazões (f. 53/62) rebatendo os termos do agravo.

Às f. 92/101, a parte agravada interpôs agravo interno visando
à modificação da decisão proferida em  segundo grau,  de modo que o
valor fixado na instância a quo seja mantido.
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A  Procuradoria  de  Justiça,  no parecer  de f.  132/134,  opinou
pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

DECIDO.

Apesar do  autor/agravado  ter interposto agravo interno
contra o  decisum que  deferiu  efeito  suspensivo  à  decisão  recorrida,
considero que esse recurso não deve ser conhecido.

Sua cognição é impedida em razão da impossibilidade legal de
utilização de agravo interno para desafiar decisão que defere ou indefere
pedido de tutela de urgência formulado em agravo de instrumento, por
força das prescrições contidas no parágrafo único do art. 527 do Código
de Processo Civil, in verbis:

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído
incontinenti, o relator: 

[...]

III - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 

Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos
incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de
reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o
próprio relator a reconsiderar.

Dessa forma, o presente recurso não pode ser  conhecido, por
ser considerado incabível no caso em análise.

Interpretando as normas insertas na Lei Adjetiva Civil, o
Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao afirmar a vedação de
utilização de agravo interno em casos como o ora dissecado, conforme se
vê adiante:

Não é mais possível, na inteligência do parágrafo único do
Art. 527 do CPC, a interposição de agravo interno contra a
decisão do relator que retém agravo de instrumento, ou que
empresta-lhe efeito suspensivo.1 

1 REsp 896.766/MS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 17/03/2008, DJe
13/05/2008.
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IRRECORRIBILIDADE. ART. 527, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.

1. [...]

2. Incabível agravo interno de decisão liminar de relator no
âmbito do agravo de instrumento. Decisão irrecorrível,
somente passível de reforma no momento do julgamento do
agravo, salvo se o próprio relator reconsiderá-la (art. 527,
parágrafo único, do CPC) ou por meio de mandado de
segurança.

3. [...]2

Assim sendo, em consonância com os princípios da celeridade e
da economia processuais,  passo ao exame do mérito do agravo de
instrumento.

A  doutrina  entende  que  a  prestação  alimentícia  tem  como
objetivo garantir ao alimentado a satisfação de suas necessidades básicas,
tais  como  a  alimentação,  o  vestuário,  o  lazer,  a  educação,  a  higiene
pessoal, a saúde, entre outros.

A obrigação alimentar decorre de diversos fatores e variadas
são as causas que a originam. Assim, aos pais cabe o dever de sustentar
os filhos menores (art. 1.566, IV, do Código Civil),  sendo tal obrigação
incondicionada, decorrente do poder familiar, devendo ambos os genitores
criar, educar e proteger a criança, concedendo-lhe o mínimo para uma
sobrevivência digna. 

É indiscutível que, decorrente dos laços de parentesco, é dever
do  genitor  auxiliar  no  sustento  de  seus  filhos,  sopesando-se,  para  a
fixação  da  verba  alimentar,  os  dois  elementos  basilares  insertos  no
respeitado binômio possibilidade/necessidade, ou seja, a capacidade do
alimentante e a necessidade do alimentado.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Trata-se de agravo (artigo 544 do CPC), interposto por J F F, em face
de decisão que, em autos de ação de divórcio litigioso c/c alimentos,
não admitiu recurso especial, de sua vez manejado com amparo na
alínea "a" do permissivo constitucional, desafiando acórdão proferido
pelo Tribunal  de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,  assim

2 AgRg no REsp 1215895/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/03/2011, DJe
23/03/2011.
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ementado  (fl.  354  e-STJ):  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE
DIVÓRCIO  LITIGIOSO  CUMULADA  COM  ALIMENTOS.  VERBAS
PROVISIONAIS  MANTIDAS.  BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE 50% DOS VALORES
DA CONTA-CORRENTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE.
TUTELA  ANTECIPADA.  REQUISITOS  PRESENTES.  DECISÃO
MANTIDA.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  A  fixação  da  prestação
alimentícia  deve  respeitar  o  binômio  necessidade-possibilidade.  O
arbitramento  dos  alimentos  não  pode  converter-se  em  gravame
insuportável  ao  alimentante  nem  em  enriquecimento  ilícito  do
alimentando.  O  que  deve  ser  observado  é  o  equilíbrio  entre  a
situação financeira daquele que paga e a real necessidade daquele
que recebe. […] Imperioso destacar, outrossim, que o dever de
sustentar  os  filhos  dirige-se  igualmente  aos  genitores,
quando ambos dispõem de condições financeiras para tanto.
Todavia, mesmo quando esse dever é suportado pelos dois,
deve  sê-lo  de  forma  proporcional  às  suas  respectivas
condições,  e  não  necessariamente  meio  a  meio.  Assim,  a
fixação  da  prestação  alimentícia  deve  respeitar  sempre  o
binômio  necessidade-possibilidade.  O  arbitramento  dos
alimentos não pode converter-se em gravame insuportável
para o alimentante e nem em enriquecimento indevido do
alimentando. O que há de ser observado é o equilíbrio entre
a situação financeira daquele que paga e a real necessidade
daquele  que  recebe. […]  2.  Do  exposto,  nego  provimento  ao
agravo.3

Dentro desse contexto,  observo que o agravante demonstra,
por meio de depósitos bancários, que deposita a quantia de R$ 460,00 em
conta bancária da genitora do menor ora agravado.

Ademais,  vê-se nos autos que a renda mensal do  recorrente
gira em torno de R$ 1.300,00 e que sua empresa é de pequeno porte,
além de ser  pai  de outra  criança, fruto de outro relacionamento,  para
quem também deposita  mensalmente R$ 400,00, de modo que não tem
como arcar com o percentual fixado a título de alimentos provisórios (1,5
salários mínimos).

Outro aspecto a ser observado é que, conforme pesquisa junto
ao STI, há audiência de instrução e julgamento designada para o
próximo dia  05 de março  de  2015.  Nessa  ocasião,  caberá  dilação
probatória e a Magistrada singular terá maiores subsídios para fixar um
valor razoável e compatível com a situação das partes.

Aqui  o  que se revela  é  que  o agravado alega necessitar  da

3 Agravo  em Recurso Especial  nº 529.165 - MS (2014/0138086-0). Relator: Ministro Marco Buzzi. Decisão
publicada em 05/11/2014.
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quantia de um salário mínimo e meio, fixado em primeiro grau. Todavia,
para  que  seja  mantido  tal  valor,  mister  é  a  demonstração  efetiva  da
necessidade, o que não foi feito de forma cabal. 

In casu, o agravante paga outra pensão alimentícia, no importe
de R$ 400,00, sendo inviável que outro filho receba mais do que o dobro
desse valor.

Em definitivo,  procede o pedido de  minoração dos  alimentos
fixados na primeira instância, cabendo, quando da realização da audiência
acima citada, fixar-se um valor que se adeque à necessidade do menor e à
capacidade do alimentante, conforme disposições da Lei n. 5.478, de 25
de julho de 1968.

Diante  do  exposto,  não  conheço  do  agravo  interno.  No
mérito, nos termos do art. 557, § 1º–A do CPC,  dou provimento ao
agravo de instrumento, para manter a decisão, que analisou o pedido
de efeito suspensivo, em todos os seus termos.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 18 de fevereiro de 2015.

 

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                                    Relator 


