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APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE
RESGATE  DE  VALORES  DEIXADOS  EM  CONTA
BANCÁRIA.  BENEFICIÁRIO.  FILHO  MENOR DO
FALECIDO.  ALEGAÇÃO  DE  NECESSIDADE  DE
SOBREVIVÊNCIA  DA  VIÚVA  E  DO
DESCENDENTE.  EXISTÊNCIA  DE  ÓBICE  PARA
LIBERAÇÃO. INTERESSE DO MENOR. FALTA DE
PROVA  SATISFATÓRIA  PARA  LEVANTAMENTO
DA  QUANTIA.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.

-  Considerando  não  existir  prova  da  efetiva
necessidade da providência em favor do menor, filho
do  falecido,  encargo  probatório  que  competia  a
postulante, mantém-se a improcedência do pedido.

-  A  liberação  de  valores  pertencentes  a  menor
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somente poderá se realizar mediante a indicação de
gastos concretos, não se prestando, para tanto, mera
alegação  de  privação,  tampouco  necessidade  de
custear mensalidade escolar, com pagamento em dia.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  69/72,  interposta  por
Marinalva de Araújo Cavalcanti, contra sentença de fls. 65/66, prolatada pelo Juiz de
Direito da 2ª  Vara de Família da Comarca de Campina Grande que, nos autos do
Alvará Judicial, julgou improcedente o pedido, em decisão assim consubstanciada:

ISTO POSTO, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC,
julgo,  por  sentença,  improcedente  a  presente
demanda. 

Em suas razões, a recorrente pugna pela modificação
do  decisum,  alegando, em síntese, que após o falecimento de seu esposo,  José Nei
Cavalcanti de Araújo Júnior, pai do menor, Pedro Henrique de Araújo Cavalcanti,
passam, de acordo com a prova colacionada ao feito, por dificuldades financeiras,
necessitando  usufruir  dos  bens  deixados  pelo  de  cujus.  Pugna,  ao  final,  pelo
provimento do recurso, a fim de homologar a pretensão inicial  para liberação de
alvará.

Malgrado versarem os autos acerca de procedimento
de jurisdição voluntária, esta relatoria entendeu por intimar o Banco Santander do
Brasil S/A para apresentar contrarrazões, fl. 82, apresentado-as às fls. 88/101, porém,
de forma totalmente alheia ao caso em epígrafe, uma vez que se referiu à existência
de dano moral e ao cumprimento de cláusula contratual.
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A Procuradoria de Justiça, em manifestação lançada
pela  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fl.  116,  opinou  pela  ratificação  do
parecer de fls. 79/80.

 
É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  convém  esclarecer  que  o  presente
procedimento de jurisdição voluntária, qual seja, a expedição de alvará judicial, não
se presta aos fins propostos pela apelante.

Explico.

Do acervo probatório encartado aos autos, denota-se
que José Nei Cavalcanti de Araújo Júnior, pai e esposo, respectivamente, de Pedro
Henrique de Araújo e da recorrente, faleceu em 23 de agosto de 2011, fls. 08 e 28/30,
deixando,  na  condição  de  correntista  do  Banco  Santander  do  Brasil  S/A,  o
numerário discriminado à fl. 43, a saber, R$ 47.635,05 (quarenta e sete mil seiscentos
e trinta e cinco reais e cinco centavos), em favor de seu mencionado filho.

Sob  a  alegação  de  se  encontrar  em  dificuldades
financeiras,  Marinalva  de  Araújo  Cavalcanti  requereu  a  expedição  do  predito
alvará, para liberação da quantia, e, instada a juntar documentos hábeis a confirmar
suas assertivas, o fez às fls. 56/60.

Entretanto,  ao  proferir  julgamento,  o  magistrado
entendeu  que  não  houve  a  comprovação  adequada,  declinando  a  seguinte
fundamentação, fl. 66:

(…) Embora a autora tenha juntado aos autos, cópias
de holerites de pagamento, não há evidências de que
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ela  se  encontre  realmente  inadimplente  com  as
mensalidades escolares de seu filho. Ademais, se a
promovente não mais possui condições de arcar com
tal  despesa,  pode  ela  valer-se  da  rede  pública  de
ensino, que é gratuita por ser obrigação do Estado.
O  pleito  não  deve  ser  acolhido,  pois,  como  bem
ressaltou  o  Parquet,  a  alienação  não  pode  se
fundamentar  em  vantagem  genérica  para  o
adolescente.  A  genitora  do  menor  deixou  de
demonstrar, de maneira cabal, a manifesta favor ao
filho, nem mesmo ficou comprovada a necessidade
ou o evidente interesse desse, capaz de autorizar a
expedição  do  alvará,  para  o  levantamento  da
importância mencionada nos autos. 

O recurso, respeitado a convicção da insurgente, não
merece acolhimento.

Isso porque, ao observar o processo, infere-se que,
em resposta aos despachos de fls. 41/42, o Banco Santander do Brasil S/A informou
a existência de conta em favor de  Pedro Henrique de Araújo Cavalcanti, “Conta
Poupança nº 0356-0082-0183183583, renumerada para Conta Poupança nº 0033-3082-
0600018419  (individual),  aberta  em  01/02/2002  e  com  última  movimentação  em
09/11/2015”. 

Logo, a liberação deve, obedecendo os arts. 22 e 23,
da  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  abaixo  reproduzidos,  priorizar  as
vantagens favoráveis unicamente ao menor, não se prestando a tanto, os documentos
acima discriminados, fls. 56/60..

Eis os preceptivos legais em referência:

Art.  22. Aos  pais  incumbe  o  dever  de  sustento,
guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes
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ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e
fazer cumprir as determinações judiciais.
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis,
têm  direitos  iguais  e  deveres  e  responsabilidades
compartilhados  no  cuidado  e  na  educação  da
criança,  devendo  ser  resguardado  o  direito  de
transmissão  familiar  de  suas  crenças  e  culturas,
assegurados  os  direitos  da  criança  estabelecidos
nesta Lei.

E,

Art. 23.  A falta ou a carência de recursos materiais
não  constitui  motivo  suficiente  para  a  perda  ou  a
suspensão do poder familiar.

Por  oportuno,  colaciono  precedentes
jurisprudenciais em sentido similar:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ALVARÁ
JUDICIAL. Alienação de bens pertencentes a menor
impúbere.  Ausência  de  prova  da  necessidade  ou
evidente  interesse  do  menor  na  realização  do
negocio jurídico. Decisão agravada mantida. Agravo
de  instrumento  desprovido.  (TJRS;  AI  0399261-
30.2015.8.21.7000;  Sapiranga;  Sétima Câmara  Cível;
Relª  Desª  Sandra  Brisolara  Medeiros;  Julg.
24/02/2016; DJERS 02/03/2016) 

E, 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SUCESSÃO.  ALVARÁ
JUDICIAL.  FGTS.  VALORES  DEPOSITADOS  EM
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  EM  NOME  DOS
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FILHOS  MENORES.  LEVANTAMENTO.
DESCABIMENTO.  INTERESSE  DO  MENOR.
Ausente  nos  autos  prova  segura  a  indicar
necessidade  dos  menores  em  receber  os  valores
depositados em poupança, provenientes do FGTS do
falecido  genitor,  deve  ser  mantida  a  sentença  que
indeferiu o pedido de alvará. Apelação desprovida,
de  plano.  (TJRS;  AC  0215324-17.2015.8.21.7000;
Sobradinho;  Sétima  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Jorge
Luís Dall'Agnol; Julg. 09/07/2015; DJERS 14/07/2015 

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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