
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011471-97.2014.815.0000.
Origem : 2ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Isis Bichler dos Santos, representada por sua genitora Maria 

  Beatriz Recuero Bichler.
Advogado : Péricles de Moraes Gomes.
Agravado : Luiz Afonso dos Santos.
Advogado : José Tadeu Pereira da Silva e Patrice Noeli Fróes Silva.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
ALIMENTOS.  DEVER  DE  PRESTAÇÃO.
PRETENSÃO INCIDENTAL DE INCLUSÃO DE
IRMÃ  NO  POLO  PASSIVO  DA  DEMANDA,
COM  O  OBJETIVO  DE  TRANSFERIR-LHE  A
RESPONSABILIDADE  ALIMENTAR.
POSSIBILIDADE  DE  ADIMPLEMENTO  DA
OBRIGAÇÃO  PELO  GENITOR,
ORIGINARIAMENTE  DEMANDADO,  DA
MENOR ALIMENTADA. DESPROVIMENTO.

-  No que se refere aos sujeitos passivos  da obrigação
alimentar, o legislador pátrio foi categórico e taxativo
ao  estabelecer  a  ordem sucessiva  do  chamamento  à
responsabilidade. Dessa forma, o dever de prestação é
recíproco entre pais e filhos, sendo, porém, extensivo a
todos  os  ascendentes.  Na  falta  destes,  cabe  aos
descendentes e, apenas em não havendo descendentes,
a obrigação se estende aos irmãos.

-  Em  se  verificando  que  o  pai  da  postulante  de
alimentos é conhecido e  se acha na possibilidade de
contribuição  com a  prestação  alimentícia  pretendida,
não há que se cogitar o deferimento da integração de
outros  parentes da  alimentada  no  polo  passivo,  na
qualidade de litisconsortes necessários, com o objetivo
de, indevidamente, transferir-lhes o encargo alimentar.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento, com  pedido  liminar,
interposto por  Isis Bichler dos Santos,  representada por sua genitora Maria
Beatriz Recuero Bichler, contra decisão (fls.  86v) proferida pelo Juízo da  2ª
Vara de Família da Comarca de  Campina Grande que, nos autos da “Ação de
Alimentos c/c Pedido Provisório” ajuizada em face de Luiz Afonso dos Santos,
assim indeferiu o pedido da agravante:

“Vistos, etc.
Com inteira razão, a Representante do M. Público, em
seu bem posto parecer de fls. 62/66.
O deslinde  do  impasse  'sob  enfoque',  espelha-se no
'óbvio'.  Ora! Se a menor autora,  tem o seu genitor,
para dele se valer,  com o escopo de  pleitear  meios
para a mantença, não há que se cogitar, pelo menos,
temporariamente,  de  pleitear  pensão  alimentar  de
parte da sua irmã, 'Andréa Lopes Santos'. Tampou a
inserção desta  última,  na qualidade  de  litisconsorte
passiva, seria admissível, 'in casu'.
Destarte, em consonância com o já declinado Parecer
Ministerial, INDEFIRO o pedido de fls. 61”.

Em suas razões (fls. 02/13), a agravante relata que ajuizou a ação
de alimentos provisórios, tendo estes sido fixados em 15% dos vencimentos do
demandado.  Enfatiza  que  houve  o  prosseguimento  do  feito  com  o  trâmite
procedimental  ordinário,  no  âmbito  do  qual  foi  oposta  exceção  de
incompetência  julgada improcedente.  Aduz ter havido algumas tentativas  de
realização de audiência, sendo uma adiada por questão administrativa interna ao
Poder Judiciário, e outras duas por impossibilidade do ora agravado. 

Em  face  dessa  situação,  assevera  que  pleiteou  a  fixação  dos
alimentos definitivos e o chamamento da curadora e filha do recorrido, para
figurar  no  polo  passivo  da  ação  na  qualidade  de  litisconsorte  necessária,
“diante da impossibilidade que houveram mostrado para não comparecer ao
ato”. 

Defende que a decisão impugnada “não levou em consideração
a vasta prova documental mostrando ser o agravado incapaz para os atos da
vida  civil,  em  decorrência  de  um  'AVC'”,  afirmando  ainda  que  foi
desconsiderado o fato de a agravante ser menor incapaz, tendo  “direito aos
benefícios da Lei 5478/68, diante da impossibilidade de, por si só, manter-se
sem depender da ajuda do pai agravado”. 

Destaca  que  “a  fixação  dos  alimentos  definitivos  como
requerido na inicial,  já deveria ter acontecido,  levando-se em conta que o
demandado  dos  alimentos,  apresentou  contestação  e  não  compareceu  em
audiência,  sob a assertiva de que é possuidor de AVC, estando interditado
para os atos da vida civil gerenciados por sua filha Andréa Lopes dos Santos,
razão porque, não tem condições de pagar os alimentos”.

Obtempera  que  “a  menoridade  da  agravante  define  a
impossibilidade de sua genitora Maria Beatriz Recuero Bichler manter a filha
sem ajuda do pai, e essa prova já existe nos autos, sendo suficiente para ser
fixados alimentos definitivos e, diante da impossibilidade do pai alimentando,
transferir  essa  obrigação  alimentar  para  Curadora  e  filha  daquele,  na
qualidade de parente mais próxima – arts 1694, §§ 1º, 2º e ss do CC – arcar
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com  a  obrigação  alimentar,  medida  viável  processualmente  através  do
chamamento de litisconsorte necessário”.

Ainda destaca que “a prova de que o demandado dos alimentos
está impossibilitado por conta de sua interdição, não há o que se discutir, mas
a possibilidade do pagamento sair dos seus rendimentos, é uma realidade que
não  deve  ser  afastada,  até  porque,  os  ganhos  estão  sendo  religiosamente
administrados pela sua Curadora, no caso, a filha Andréa Lopes dos Santos,
que além de receber os dividendos do interditado, trabalha na executiva do
Banco do Estado do Rio  Grande do Sul,  recebendo salário,  que  de  forma
solidária possibilita o pagamento de pensão alimentícia a irmã agravante”.

Assevera que “a demora no julgamento e fixação dos alimentos
definitivos lhe causará grandes prejuízos”. Ao final, pugna pelo provimento do
agravo  para  declarar  nulo  e  sem  efeito  o  despacho  impugnado  e,
consequentemente, admitir a curadora do agravado para figurar no polo passivo
da ação, na qualidade de litisconsorte, com a obrigação de pagar os alimentos
pedidos na inicial com transferência da responsabilidade alimentar.

Liminar recursal indeferida (fls. 93/96).

Informações prestadas pelo juízo a quo (fls. 103), comunicando
prolação de sentença.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  agravada  não
apresentou contrarrazões (fls. 106).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 108/117), opinando pela inexistência de perda de objeto do
agravo e se manifestando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise
dos argumentos recursais.

De  antemão,  cumpre  registrar,  como  bem  consignado  pelo
Ministério Público, que, a despeito da comunicação da prolação de sentença no
processo principal,  não há que se cogitar a perda de objeto deste agravo de
instrumento. Isso porque, o proferimento da decisão final de primeiro grau não
conduz, por si só, à necessária extinção do agravo de instrumento interposto
contra decisão incidental lançada anteriormente no mesmo processo principal.

Em  respeito  à  própria  efetividade  da  tutela  jurisdicional,  a
relação  de  prejudicialidade  não  se  revela  como  uma  presunção  absoluta
abstratamente posta para determinada situação hipotética. 

Em  geral,  quando  se  trata  de  uma  decisão  interlocutória  de
antecipação dos efeitos finais da tutela eventualmente garantida pela sentença, a
prolação  desta,  inevitavelmente,  ocasionará  a  perda  do  objeto  do  recurso
interposto contra o decisum incidental. Por outro lado, quando não se discute o
acerto  de  uma  decisão  antecipatória,  mas  sim  uma  questão  processual  que
repercutirá no próprio andamento procedimental – como é o caso da ampliação
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do polo passivo da demanda –, a eventual prolação de sentença não torna sem
sentido a análise do acerto ou desacerto da decisão incidental essencialmente
processual.

No caso dos autos, percebe-se que a decisão agravada indeferiu o
pedido  de  inserção  no  polo  passivo  da  ação  de  alimentos,  e  consequente
condenação na obrigação de pagamento de alimentos, por meio da transferência
de responsabilidade. Ora, a efetiva prolação de sentença, condenando apenas o
promovido originário, não torna prejudicada a apreciação do acerto do decisum
que inadmitiu o pedido de integração passiva da demanda.

Como  relatado,  a agravante  narra que  ajuizou  a  ação  de
alimentos provisórios, tendo estes sido fixados em 15% dos vencimentos do
pai, demandado originário. Enfatiza que houve o prosseguimento do feito com
o trâmite procedimental ordinário,  aduzindo ter havido algumas tentativas de
realização de audiência, sendo uma adiada por questão administrativa interna ao
Poder Judiciário, e outras duas por impossibilidade do ora agravado, em virtude
de estar sob a curatela de outra filha, Andréa Lopes dos Santos, por ocasião de
um AVC.

Em  face  dessa  situação,  a  agravante  pleiteou  a  fixação  dos
alimentos definitivos e o chamamento da curadora e filha do recorrido, para
figurar no polo passivo da ação na qualidade de litisconsorte necessária, com a
consequente obrigação de  pagar  os  alimentos  pedidos  na  inicial  mediante a
transferência da responsabilidade alimentar. 

Pois bem, é cediço que a obrigação alimentar se constitui em um
verdadeiro  munus  público,  fundamentado  no  princípio  da  solidariedade
familiar, através do qual se encontram os parentes no dever de se prestarem
assistência  mútua,  desde que não tenha o beneficiado bens suficientes,  nem
possa prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.

No que se refere aos sujeitos passivos,  o legislador  pátrio foi
categórico  e  taxativo  ao  estabelecer  a  ordem  sucessiva  do  chamamento  à
responsabilidade. Dessa forma, o dever de prestação é recíproco entre pais e
filhos, sendo, porém, extensivo a todos os ascendentes. Na falta destes, cabe aos
descendentes e, apenas em não havendo descendentes, a obrigação se estende
aos irmãos.

Nesse sentido, em se verificando que, a despeito de se encontrar
sob  curatela,  o  pai  da  postulante  de  alimentos  é  conhecido  e  se  acha
aparentemente  na  possibilidade  de  contribuição  com a  prestação alimentícia
pretendida,  não  há  que  se  cogitar  o  deferimento  da  integração  da  irmã  da
alimentada no polo passivo,  na qualidade de litisconsorte necessária,  com o
objetivo de, indevidamente, transferir-lhe o encargo alimentar.

Em  idêntico  sentido,  confira-se  as  considerações  do  parecer
ministerial:

“A  irmã,  portanto,  só  está  obrigada  a  prestar
alimentos a outra se o genitor desta não estiver em
condições de concedê-lo, estiver incapacitado ou for
falecido.  Ou  seja,  a  ação  não  procederá  contra  o
parente de um grau sem prova de que o mais próximo
não  possa  satisfazê-la,  devendo  aqui  se  entender  a
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incapacidade  de  arcar  com  o  pagamento  durante
meses  de  sua  obrigação  de  alimentar  e  sem que  o
credor tivesse algum êxito no processo de execução
em curso.
(…)
No  caso,  não  há  que  se  falar  em  litisconsórcio
necessário  da  irmã  mais  velha,  tendo  em  vista  a
existência  do  genitor  da  criança,  contra  quem  foi
intentada a ação, e ante a ausência de provas de que
este  não  possa  prover  o  sustento  da  sua  filha,  ora
agravante” (fls. 115/116).

A jurisprudência pátria  igualmente se revela pacífica quanto à
questão, afirmando que a responsabilidade do pleito alimentício apenas pode
recair  sobre  outros  parentes  quando  comprovada  a  total  incapacidade  de
adimplemento pelos genitores, mediante prova cabal de sua impossibilidade de
prestar alimentos. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PEDIDO  DE  ALIMENTOS
POR  IRMÃO.  OBRIGAÇÃO  RESIDUAL  DOS
COLATERAIS EM RELAÇÃO AOS ASCENDENTES E
DESCENDENTES  DO  ALIMENTANDO.  DEVER
ALIMENTÍCIO  ASCENDENTE  NÃO  AFASTADO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.694, CAPUT, 1.697 E
1.698  DO  CCB.  PRECEDENTES.  A obrigação  de
alimentos somente será repassada a outros parentes
quando  comprovada  a  total  incapacidade  dos
genitores, a quem incumbe primeiramente esse dever,
sob pena de subversão do princípio da solidariedade
familiar.  Na  hipótese,  a  autora  é  maior  de  idade,
cabendo a ela fazer prova da necessidade de receber
alimentos  dos  irmãos.  Além  disso,  informando  a
existência de genitora,  deve provar de que esta não
tem  condições  de  suportar  o  encargo  alimentar.  A
obrigação de alimentos não pode ser transferida aos
colaterais,  havendo  ascendentes  ou  descendentes
vivos  e  cuja  preferência  para  a  exigência  da
obrigação não seja afastada mediante prova cabal de
sua  impossibilidade  de  prestar  alimentos,  dada  a
subsidiariedade da obrigação dos irmãos em relação
à  obrigação  dos  genitores  e  também  dos  filhos.
RECURSO  DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70053667887,  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Liselena  Schifino  Robles
Ribeiro, Julgado em 24/04/2013)
(TJ-RS  -  AC:  70053667887  RS  ,  Relator:  Liselena
Schifino  Robles  Ribeiro,  Data  de  Julgamento:
24/04/2013,  Sétima  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia  29/04/2013).
(grifo nosso).

Diante  desse  contexto,  não  se  verificando  o  respaldo  no
ordenamento  jurídico  quanto  à  pretensão  de  extensão  da  responsabilidade
alimentar  à  irmã  e  a  consequente  integração  ao  polo  passivo  da  demanda,
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mostra-se  correta  a  decisão  interlocutória  que  indeferiu  o  pedido
incidentalmente realizado na ação de alimentos.

Por tudo o que foi exposto, em estrita consonância com o parecer
ministerial,  NEGO  PROVIMENTO ao  agravo,  mantendo-se  na  íntegra  a
decisão recorrida.

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para substituir
a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e o Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o Exmo. Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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