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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

ACÓRDÃO           

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000224-94.2012.815.0301
ORIGEM: 3ª Vara Mista da Comarca de Pombal
RELATOR: Juiz Marcos William de Oliveira, convocado, para substituir
a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Paulo Romero Fernandes
ADVOGADO: Admilson Leite de Almeida Júnior
APELADA: Loranny Laysa da Silva Sousa Fernandes, representada por
sua genitora Márcia da Silva Sousa
ADVOGADA: Maria Aparecida Lacerda Porfírio Barbosa

APELAÇÃO  CÍVEL.  ALIMENTOS.  OBSERVÂNCIA  DO  BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

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

- A obrigação alimentar decorre de diversos fatores, e variadas são
as causas que a originam. Então, 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. 
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V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.

A C O R D A a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, negar  provimento  ao
recurso apelatório.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  PAULO  ROMERO
FERNANDES contra sentença (f. 48/52) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª
Vara  Mista  da  Comarca  de  Pombal  que,  nos  autos  da  Ação  de  Alimentos
ajuizada por LORANNY LAYSA DA SILVA SOUSA FERNANDES, representada por
sua genitora Márcia da Silva Sousa, julgou procedente, em parte, o pedido
exordial,  para  fixar  a  pensão  alimentícia  em  37,5%  dos  vencimentos  do
promovido,  que  totaliza  atualmente  a  importância  de  R$  300,00  (trezentos
reais).

Nas  razões  do  recurso  (f.  65/71),  o  apelante  sustenta  deve  ser
minorado o  quantum estipulado da pensão, para que assim seja observada  a
proporcionalidade da necessidade da apelada e dos seus recursos financeiros. 

Contrarrazões ofertadas às f. 74/76.

A Procuradoria de Justiça foi pelo desprovimento do apelo (f. 83/87).

É o relatório. 

            VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                           Relator

O apelante pretende minorar a verba alimentícia fixada em prol de
sua filha, no percentual de 37,5% de seu vencimento, que corresponde a  R$
300,00  (trezentos  reais),  para  20%  (vinte  por  cento)  do  salário  mínimo,
alegando que não tem condições de pagar o valor estipulado, até porque não
fora  observada  sua  capacidade  de  pagar  a  quantia  estabelecida  e  a  real
necessidade da apelada.

É consabido que o direito à prestação de alimentos está condicionado
ao binômio necessidade/possibilidade. 
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As normas legais referentes ao direito recíproco de postular
alimentos entre os parentes não estabelecem outras condições, afora o ônus de
se demonstrar a necessidade do alimentando receber a verba e a possibilidade
do alimentante de fornecê-la, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Nesse ponto, invoco o artigo 1.694 do Código Civil, in verbis:

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.

§ 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando
a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Já o artigo 1.695 do mesmo Diploma Legal preceitua:

Art. 1.695. São devidos alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e
aquele, de que reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário
ao seu sustento.

Assim, é pertinente observar as necessidades do alimentado, bem
como, de forma criteriosa, a capacidade de quem as proverá.

A doutrina regula 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. Então, 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. 
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Nesse  contexto,  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, cujo liame forma o norte para a
fixação de um justo valor. 

Analisando os autos, observo que o apelante possui uma renda
mensal em torno de R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que é funcionário
da  Prefeitura  Municipal  de  Pombal  e  trabalha  como  motorista,  conforme
depoimentos de f. 44/47.

A espécie guarda relação com a proporcionalidade da necessidade da
apelada e dos recursos do apelante, não se aferindo, dos autos, qualquer prova
de que o alimentante não possa arcar com os alimentos fixados (R$ 300,00),
que  se  mostra  razoável  e  adequado  ao  binômio  necessidade/capacidade
(Código Civil, arts. 1.694, § 1º e 1.699).

Nesse contexto, não constitui demasia reproduzir parte do parecer da
douta Procuradoria de Justiça, nesta Instância, in verbis:

Diante disso,  é  forçoso convir  que  a  situação  fática  não  demonstra  os
pressupostos do art. 1699 do Código Civil, isto é, que tenha havido efetiva
alteração nas condições de fortuna do alimentante ou na do alimentado.
Ou seja, a prova existente nos autos não revela significativa modificação
do binômio alimentar. E não se pode perder de vista 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. (f. 67)

Com tais considerações, nego provimento à apelação.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS
NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA.

Participaram  do  julgamento  ESTE  RELATOR  (Juiz  de  Direito
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Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)  e os
Excelentíssimos  Doutores ALUÍZIO  BEZERRA  FILHO  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS) e GUSTAVO
LEITE URQUIZA  (Juiz  de Direito  Convocado,  com jurisdição plena,  em
substituição ao Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de dezembro
de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator


