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Origem : 1ª Vara de Família da Comarca da Capital.
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO
DE  ALIMENTOS.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  ALIMENTAR
AVOENGA.  CARÁTER  SUBSIDIÁRIO E
COMPLEMENTAR.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DOS
GENITORES  DE  PRESTAREM  OS
ALIMENTOS.  AVÓ  PATERNA  IDOSA  E
ACOMETIDA  DE  DOENÇA.  MUDANÇA  DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

- Sabe-se que a prestação de alimentos consiste em
fornecer,  a quem de direito,  meios  indispensáveis à
sua  manutenção,  satisfazendo  as  necessidades
essenciais  ao  seu  sustento,  englobando  não  só  a
alimentação, mas também a habitação, o vestuário, a
assistência médica, a educação e o laser. Saliente-se
que o  mencionado dever  é  dirigido,  primeiramente,
aos  pais,  mas  também  é  extensível  aos  demais
parentes, inclusive aos avós, nos termos do art. 1696 a
1698 do Código Civil.

-  Entrementes,  verifica-se que a obrigação de prestar
alimentos  pelos  avós  possui  caráter  subsidiário  ou
complementar  e  somente  se  justifica,  repita-se,
quando  demonstrada  a  incapacidade  dos  pais  de
prover  o  sustento  do  alimentando  ou  em  caso  de
ausência.
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- O comando legal traz a ideia de supletividade, e não
solidariedade, valendo dizer que, uma vez esgotada a
possibilidade dos principais obrigados em prestar os
alimentos,  recorre-se  aos  ascendentes  de  grau
imediato. A obrigação avoenga  não é simultânea  à
obrigação dos pais do alimentando, e somente nasce
quando esgotadas as possibilidades de extrair destes o
sustento do menor.

-  Não se pode confundir o não pagamento da pensão
alimentícia  ou  o  pagamento  de  forma  insuficiente
com a impossibilidade de pagar, impondo-se, nesses
casos,  a  necessidade  de  comprovação  da  falta  de
condições  do  alimentante  primário  de  prestar  os
alimentos devidos.

- Restando comprovado nos autos a possibilidade de
prestação de alimentos pelos genitores, em virtude de
novo  emprego  do  pai  e  diante  de  recebimento  de
salário pela mãe, assim como provada a modificação
na  situação  financeira  da  avó,  por  ser  idosa  e
apresentar  problema  de  saúde  natural da  idade
avançada, não se mostra razoável a permanência da
obrigação  alimentar  complementar  anteriormente
imposta  na  ação  de  alimentos,  de  modo  que  a
procedência do pedido é medida que se impõe.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar provimento ao
Recurso Apelatório, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Iracema Gomes da
Silva, desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Família
da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  de  Exoneração  de  Alimentos
ajuizada  em face de  João Victor Freire Gomes,  representada por  Heloisa
Raquel Souza Freire. 

Retroagindo ao petitório inicial, narra a autora que, por ocasião
da ação de alimentos (processo nº 200.2012.062.187-1),  ficou estabelecido,
por força de sentença, o pagamento de pensão alimentícia complementar no
percentual de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos, bem como alimentos
pelo genitor do menor equivalente a 44,5% (quarenta e quatro vírgula cinco
por cento) do salário mínimo.

Destacou  que  foi  surpreendida  com  o  Comunicado  do
Comandante da 23ª Circunscrição do Serviço Militar, de onde recebe a pensão
deixado em face  do falecimento  de sue cônjuge,  dando conta  do desconto
mensal  da  pensão  alimentícia  acima  referida,  eis  que  não  foi  intimada  da
sentença.
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Em  seguida,  enfatizou  que  é  idosa  e  está  passando  por
problemas de saúde, como também possui despesas mensais no valor de R$
4.624,82,  correspondentes  a:  a)  aluguel  (R$ 1.300,00);  b)  condomínio  (R$
477,86); c) escola e transporte do neto Patrock Victório, de quem tem a guarda
(R$  270,00  e  R$  250,00);  d)  plano  de  saúde  de  seu  filho  (R$  326,96),
acometido  de  linfoma Hodgkin e  necessita  de  tratamento especializado;  e)
financiamento de van para seu filho (R$ 2.000,00), em virtude de ter ficado
desempregado após os problemas de saúde e possuir outra família. 

Arguiu que o valor da pensão por morte é de R$ 5.173,83 e, por
isso,  o  pagamento  dos  alimentos  complementares  no  percentual  de  10%
complica ainda mais a sua situação financeira.

Doravante,  alegou  que  os  pais  do  menor  podem suprir  suas
necessidades,  não  se  fazendo necessária  a  pensão complementar  paga pela
promovente, na condição de avó, eis que o menor já recebe a quantia de R$
300,00 (trezentos reais) a título de pensão alimentícia do seu pai, assim como
sua mãe trabalha e tem renda fixa. 

Ao final, pugnou pela concessão de liminar no sentido de sustar,
até o julgamento do feito, a prestação de alimentos.  No mérito, requereu a
procedência do pedido com a exoneração definitiva da obrigação de prestar
alimentos complementares ao promovido, ante a sua total impossibilidade.

Devidamente citado, o promovido apresentou peça contestatória
(fls.  46/56),  aduzindo  que,  ao  contrário  do  argumento  exposto  na  inicial,
autora  não  apresentou  defesa  na  ação  de  alimentos,  embora  devidamente
citada.  Ressaltou  que  seu  genitor  sempre  paga  os  alimentos  com  atraso,
inclusive por 6 (seis) meses consecutivos.

Seguindo suas argumentações, destacou que sua mãe não tem
condições de custear sozinha as despesas com educação, saúde, alimentação,
moradia,  vestuário  e  lazer,  já  que  trabalha  como  vendedora  e  percebe,
mensalmente,  pouco  mais  de  um  salário-mínimo.  Aduziu  que  o  seu  pai
trabalha com transporte de turistas e reside com sua mãe em bairro nobre da
capital. 

Defendeu  que  inexistem provas  da  melhora  da  situação
econômico-financeira da mãe do demandado, assim como vislumbra-se que o
seu  genitor  não  possui  condições  financeiras  para  contribuir  com  as  suas
despesas  de  modo  a  justificar  a  exoneração  do  valor  pago  a  título  de
complementação da pensão alimentícia. 

Enfatizou que a promovente não demonstrou a modificação de
sua situação financeira, tendo em vista que as despesas elencadas na exordial
eram pré-existentes à ação de alimentos. Ressaltou que a autora recebe pensão
do seu esposo e uma aposentadoria. Por fim, diante da ausência de prova da
alteração ou desequilíbrio  do binômio necessidade/possibilidade,  pleiteou a
improcedência do pedido.

Réplica impugnatória (fls. 85/87).
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Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
transigiram, oportunidade na qual o magistrado de primeiro grau deferiu o
pedido de tutela antecipada, suspendendo os descontos da pensão alimentícia
complementar (fls. 92/93).

A parte autora apresentou rol de testemunhas (fls. 98).

Audiência de instrução realizada, ficando consignado pelo juiz
a suficiência probatória.  No mesmo ato,  determinou-se a abertura de prazo
para oferta de alegações finais (fls. 100/101). 

Razões finais pela autora (fls. 104/105).

O  Ministério  Público  ofertou  parecer,  opinando  pela
procedência do pedido (fls. 108/112).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro grau julgou improcedente o pleito autoral (fls. 113/114).

Inconformada,  a  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
116/128),  alegando  que  não tem condições  de  arcar  com o  pagamento  da
pensão alimentícia complementar, eis que é idosa, possui problemas de saúde
e uma despesa mensal de R$ 4.624,82. Além disso, destaca que genitor do
menor trabalha na empresa Transnacional e o menor já recebe pensão de seu
genitor no valor equivalente a 44,5% do salário mínimo. 

Argui que somente percebe a pensão por morte de seu esposo
no montante de R$ 5.173,83, de modo que a continuidade do pagamento da
pensão alimentícia complementar compromete o seu sustento e de sua família,
destacando que possui a guarda de outra neto e arca com o pagamento de sua
escola e transporte escolar, como também paga o plano de saúde de seu filho e
o financiamento de um veículo. 

Defende  a  comprovação  da  impossibilidade  de  prestar
alimentos e da desnecessidade do menor em recebê-la, eis que já percebe a
pensão alimentícia de seu pai e sua mãe trabalha. Por fim, tendo em vista que
os  genitores  já  prestam  alimentos,  deve  ser  reformada  a  sentença  com  a
exoneração da pensão alimentícia complementar.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer, opinando pelo provimento do recurso (fls. 141/145).

Diante da ausência de intimação da parte promovida para oferta
de contraminuta, este Relator determinou o retorno dos autos à origem (fls.
147).

Contrarrazões apresentadas (fls. 156/164).

É o relatório.
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VOTO. 

Primeiramente,  cumpre  destacar  que,  tendo  a  sentença  sido
publicada antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, os requisitos
de  admissibilidade  dos  recursos  devem  observar  as  normas  processuais
vigentes à época da codificação de 1973. 

Do mesmo modo, consoante enunciado administrativo número
7 publicado pelo Superior Tribunal de Justiça, “somente nos recursos inter-
postos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possí-
vel o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.

Conheço  da impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

Como  relatado,  Iracema  Gomes  da  Silva  ajuizou  a  presente
demanda  com  o  objetivo  de  ser  exonerada  da  obrigação  alimentícia
complementar  fixada  no  percentual  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  seus
vencimentos,  em favor do neto, João Victor Freire Gomes,  por sentença nos
autos da Ação de Alimentos. 

Pois bem.  Sabe-se que a prestação de alimentos consiste  em
fornecer,  a  quem  de  direito,  meios  indispensáveis  à  sua  manutenção,
satisfazendo as necessidades essenciais ao seu sustento, englobando não só a
alimentação,  mas também a habitação,  o  vestuário,  a assistência  médica,  a
educação  e  o  laser.  Saliente-se  que  o  mencionado  dever  é  dirigido,
primeiramente,  aos  pais,  mas  também  é  extensível  aos  demais  parentes,
inclusive aos avós, nos termos do art. 1696 a 1698 do Código Civil. 

Entrementes,  verifica-se que a obrigação de prestar alimentos
pelos avós possui caráter subsidiário ou complementar e somente se justifica,
repita-se, quando demonstrada a incapacidade dos pais de prover o sustento do
alimentando ou em caso de ausência.

Ora,  tal  comando  legal  traz  a  ideia  de  supletividade,  e  não
solidariedade,  valendo  dizer  que,  uma  vez  esgotada  a  possibilidade  dos
principais obrigados em prestar os alimentos, recorre-se aos ascendentes de
grau imediato. A obrigação avoenga não é simultânea à obrigação dos pais do
alimentando, e somente nasce quando esgotadas as possibilidades de extrair
destes o sustento do menor.

Assim,  não  se  pode  confundir  o  não  pagamento  da  pensão
alimentícia ou o pagamento de forma insuficiente com a impossibilidade de
pagar, impondo-se, nesses casos, a necessidade de comprovação da falta de
condições do alimentante primário de prestar os alimentos devidos.
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Nesse  sentido,  trago  à  baila  precedente  do  Tribunal  da
Cidadania e desta Corte de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  DE  FAMÍLIA.
OBRIGAÇÃO  ALIMENTAR  AVOENGA.
RESPONSABILIDADE  COMPLEMENTAR  E
SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS.  PRESSUPOSTOS.  1. A
obrigação  alimentar  dos  avós  apresenta  natureza
complementar  e  subsidiária,  somente  se
configurando quando pai e mãe não dispuserem de
meios  para  promover  as  necessidades  básicas  dos
filhos.  2.  Necessidade  de  demonstração  da
impossibilidade  de  os  dois  genitores  proverem  os
alimentos de seus filhos. 3. Caso dos autos em que
não  restou  demonstrada  a  incapacidade  de  a
genitora  arcar  com  a  subsistência  dos  filhos.  4.
Inteligência  do  art.  1.696  do  Código  Civil.  5.
Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 6.
RECURSO  ESPECIAL  DESPROVIDO.  (STJ/REsp
1415753/MS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/11/2015, DJe 27/11/2015). (grifo nosso).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PRESTAÇÃO  DE
ALIMENTOS PELOS AVÓS. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA  E  COMPLEMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE TOTAL OU PARCIAL DO PAI.
NÃO CARACTERIZADA. 1. "A responsabilidade dos
avós  de  prestar  alimentos  é  subsidiária  e
complementar à responsabilidade dos pais, só sendo
exigível em caso de impossibilidade de cumprimento
da  prestação  -  ou  de  cumprimento  insuficiente  -
pelos genitores." (REsp 831.497/MG, Rel.  Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 4/2/2010, DJe de 11/2/2010) 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ/AgRg no
AREsp 390.510/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  17/12/2013,  DJe
04/02/2014). (grifo nosso).

APELAÇÃO.  REVISÃO  DE  ALIMENTOS.  AÇÃO
PROPOSTA EM FACE DO GENITOR E  DA AVÓ
PATERNA.  OBRIGAÇÃO  AVOENGA.  CARÁTER
SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DA  IMPOSSIBILIDADE
DO  GENITOR  DE  PRESTAR  OS  ALIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ATRIBUIÇÃO  DA
RESPONSABILIDADE  À  AVÓ  PATERNA.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
ACOLHIDA  NA  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.
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MANUTENÇÃO.  VALOR  DOS  ALIMENTOS
FIXADO  EM  ACORDO  HOMOLOGADO  NOS
AUTOS DE AÇÃO DE ALIMENTOS.  PLEITO DE
MAJORAÇÃO.  IMPRESCINDIBILIDADE  DE
SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO
FINANCEIRA  DO  ALIMENTANTE  OU  DO
ALIMENTANDO.  REQUISITO  NÃO
COMPROVADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ALTERAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.  A obrigação
alimentar dos avós é subsidiária e complementar a
dos  pais,  e  só  se  justifica  na  impossibilidade
comprovada de ambos os genitores arcarem com as
necessidades básicas dos filhos. 2. A superveniência
de  mudança  na  situação  financeira  é  pressuposto
necessário para  a alteração do encargo alimentar,
impondo-se sopesar as possibilidades do alimentante
e  as  necessidades  do  alimentando  com  o  valor
estabelecido  a  título  de  alimentos.  3.  Apelo
desprovido.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00011431120158150000,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j.  em 16-
08-2016). (grifo nosso).

Por outro lado, a exoneração, redução ou majoração do encargo
alimentar  é  cabível  quando  há  a  superveniência  de  mudança  na  condição
financeira de que o supre ou na de quem o recebe, de acordo com o art. 1.699
do Código Civil, in verbis:

“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”.

No  caso  posto,  verifica-se  que  o  genitor  do  menor  ficou
obrigado  ao  pagamento  de  pensão  alimentícia  em  valor  correspondente  a
44,5% do salário mínimo (fls.  21/24 – sentença proferida em 08/04/2013),
assim como há provas de que o mesmo começou a laborar (11/07/2014), após
a fixação dos alimentos na ação, como motorista na empresa Transnacional
(fls. 94/95), o que demonstra a possibilidade de prestação de alimentos, sem a
necessidade de complementação pela avó paterna.

Além disso, é possível vislumbrar que a mãe do menor trabalha
como gerente numa loja de roupas infantis, percebendo mensalmente pouco
mais de um salário mínimo (R$ 1.005,00 – janeiro de 2013).

Dessa  forma,  entendo  que  inexiste  prova  concreta  da
impossibilidade do pai em prestar alimentos  ao filho,  ora recorrido, de  sorte
que, eventual, impontualidade no seu pagamento, deve ser impugnado  pelos
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meios jurídicos convenientes à satisfação coercitiva da obrigação alimentar
(execução  de  alimentos,  por  exemplo),  não  podendo  tal  fato  ensejar  a
responsabilidade da avó paterna na prestação de alimentos, ainda que de modo
complementar. 

Outrossim, como bem asseverou o Ministério Público, por meio
da  Procuradoria  de  Justiça,  “persistindo o  argumento  de  que  o  valor  dos
alimentos não é razoável diante das necessidades da criança, bem como o
não  pagamento  do  valor  fixado  em juízo  pelo  genitor,  deverão  buscar  a
revisão ou a execução do encargo através  de ação própria,  a fim de ver
majorada  a  verba  alimentar,  uma  vez  comprovado  o  binômio
necessidade/possibilidade”.

De  outra  senda,  traz  a avó,  ora  recorrente,  provas  de  sua
impossibilidade  de  continuar  a  prestar  os  respectivos  alimentos,  porquanto
tratar-se de pessoa idosa e  enferma,  com despesas para a mantença de sua
fragilizada  vida,  inclusive  tal  circunstância  é  superveniente  à  obrigação
alimentar  (fls.  27). Ademais,  paga  aluguel  e  condomínio de  imóvel,  como
também tem a guarda de outro neto,  sendo responsável pelo pagamento da
escola (R$ 270,00 na época do ajuizamento da ação – ano de 2013) e  do
transporte  escolar  (fls.  27/34),  o  que  comprometem  boa  parte  do seu
rendimento.

Destaque-se,  ainda,  que,  o  pai  do  menor  assumiu  emprego
perante a empresa Transnacional e da mãe encontra-se tralhando como gerente
de loja, o que demonstra a condição financeira dos genitores de arcarem com o
sustento do seu filho, de modo que não deve subsistir a obrigação alimentar
complementar da avó paterna, ainda que, boa parte, das despesas elencadas na
exordial seja pré-existentes à fixação da pensão alimentícia complementar.

O fato que não pode deixar de ser considerado no presente caso
é  que,  repita-se,  a  obrigação  alimentar  dos  avós  só  se  justifica  na
impossibilidade  comprovada  de  ambos  os  genitores  de  arcarem  com  as
necessidades básicas do filho.

Cabe  consignar  que  a  exoneração  da  obrigação  alimentar
complementar não deixará o menor desamparado, eis que subsistirá a pensão
por parte do pai e a genitora apresenta condições de contribuir para o sustento
do recorrido.

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral,  exonerando a
avó paterna da obrigação alimentar imposta por ocasião da ação de alimentos
nº 200.2012.062.187-1 e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC.

No mais, defiro a gratuidade judiciária ao recorrido. Em virtude
da modificação do julgado,  condeno a  parte  promovida  ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observando-se que o pagamento deverá ser
suspenso, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.
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Com  o  trânsito  em  julgado  desta  decisão,  oficie-se  ao
Comandante da 23ª CSM – Circunscrição de Serviço Militar para que seja
excluído o desconto da obrigação alimentícia no percentual de 10% da pensão
por morte da Sra. Iracema Gomes da Silva.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Dsembargador Relator
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