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Acórdão
Apelação Cível nº. 0032252-25.2013.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Manuela de Santana Fernandes – Adv.: Heratóstenes Santos 
de Oliveira 

Apelado: João Viriato Fernandes Ribeiro - Adv.: Lucilene Araújo Andrade 
e Denyson Fabião Araújo Braga

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE 
ALIMENTOS  –  CÔNJUJES  SEPARADOS  – 
PENSÃO ALIMENTÍCIA –  NECESSIDADE NÃO 
COMPROVADA – PROVA NOS AUTOS DE QUE 
A APELANTE É CABELEIREIRA PROFISSIONAL 
–  PRORIETÁRIA  DE  SALÃO  DE  BELEZA  - 
MULHER JOVEM E APTA PARA O TRABALHO  – 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  - 
DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por  Manuela de 
Santana Fernandes, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara 
de Família da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Alimentos, 
manejada contra  João Viriato Fernandes Ribeiro, julgou improcedente o 
pedido contido na inicial. 
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Nas razões recursais (fls. 67/71), alega a apelante que 
ajuizou  a  mencionada  Ação  de  Alimentos,  visando  garantir  um 
pensionamento alimentício, visto que se encontra desempregada e com 
uma filha menor que necessita de cuidados.

Alega ainda que, não possui condições econômicas para 
iniciar um salão de beleza, e que está dependendo da ajuda de familiares 
e terceiros para poder se alimentar. 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 73/76.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não 
emitiu parecer por entender que não há interesse público que obrigue a 
intervenção ministerial. (fls. 85/88)

É o relatório.

V O T O

O cerne  da  questão  gira  em  torno  da  sentença  da 
Magistrada  monocrático,  que  julgou  improcedente  o  pedido  contido  na 
inicial.

A  questão  da  fixação  do  valor  dos  alimentos  está 
calcada  no  binômio  necessidade  do  alimentando  e  possibilidade  do 
alimentante. 

Analisando  os  autos,  observo  que  a  apelante  e  o 
apelado casaram-se em 23/09/2010,  e  que no ano de 2011,  houve a 
separação  do  casal,  nascendo  desta  união  a  menor  Yasmin  Kimberly 
Santanielpo Ribeiro.

Analisando  ainda  os  autos,  observo  que  a  apelante 
possui o curso técnico de Cabeleireira Profissional, concluído no ano de 
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2008, além de possuir um salão de beleza no bairro de Jaguaribe nesta 
Capital,  conforme se verifica no depoimento de fls.  51:  “que antes de 
conhecer o promovido trabalhava, mas após o matrimônio o demandado 
montou um salão de beleza para a depoente”.

Desta forma quanto a  fixação de pensão alimentícia, 
verifica-se,  que  inexiste  comprovação  inequívoca  da  necessidade  de 
alimentos,  além  do  mais,  a  apelante  é  pessoa  jovem,  com  plena 
capacidade para trabalhar, não fazendo jus a tal percepção, pois ao final 
do relacionamento com o apelado contava apenas com 23 anos de idade. 

De acordo com o art. 1.695 do Novo Código Civil:

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

 Além  do  que,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  são 
unânimes no sentido de que para percepção de pensão alimentícia hão de 
estar  configurados  os  princípios  contidos  no  binômio  necessidade  e 
possibilidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul ressoa nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO  CIVEL.  ALIMENTOS.  Pedido 
fundamentado no disposto no art. 1.566, inc.  
III,  do  CCB.  Para  fixação  dos  alimentos  é 
indispensável prova da necessidade de quem 
pleiteia  e  possibilidade  da  outra  parte. 
Necessidade  essa  que  se  traduz  na 
insuficiência  de  bens  ou  impossibilidade  de 
prover o próprio sustento pelo trabalho, nos 
termos do art. 1.695 do CCB. Tratando-se de 
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pessoa apta para o trabalho, com experiência 
profissional, e contando com 44 anos, não se 
caracteriza  como  necessitada  para  o 
recebimento de alimentos, podendo prover o 
próprio sustento com seu trabalho.
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”.1

Destaca-se,  também,  que esse  é  o  entendimento  do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão citado pelo mestre Sílvio 
Salvo Venosa:

“Alimentos – Pensão - ex-mulher – Genitora 
jovem que está apta para o trabalho, podendo 
prover  seu  próprio  sustento  –  Necessidade 
premente não demonstrada – Inteligência do 
art. 226, par. 5º da CF – RNP. Os alimentos 
devem  ser  prestados  desde  que  provada  a 
necessidade  de  quem  os  recebe  e  a 
possibilidade  de  quem  os  presta.  A 
necessidade  implica,  necessariamente,  na 
impossibilidade absoluta de obter, com o suor 
do  rosto,  o  próprio  sustento.  (TJSP  –  Ac. 
196787-1, 2-3-93, Rel. Des. Villa da Costa)2.” 

  ISTO POSTO,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 
APELATÓRIO, mantendo-se a sentença vergastada incólume.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

1  Apelação Cível nº 70015921604, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 
Brasil Santos, Julgado em 02/08/2006.

2  VENOSA, Sílvio Salvo de. Direito Civil: direito de família. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. (Coleção direito 
civil; v. 6). Pág.394
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


	RELATÓRIO

