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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO –  ALIMENTOS 
PROVISÓRIOS ARBITRADOS EM DOIS SALÁRIOS 
MÍNIMOS.  PRETENSÃO  DE   MINORAÇÃO  EM 
SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONJUNTO 
PROBATÓRIO  INSUFICIENTE.  FALTA  DE 
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES, 
TAMPOUCO  DE  RELEVANTE  FUNDAMENTAÇÃO 
À,  TAMBÉM,  SUSPENSÃO  PRETENDIDA. 
MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA  DO  RECURSO. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 
557, CAPUT, DO CPC.
–  Não  há  que  se  falar  em  antecipação  de  tutela, 
tampouco em suspensão da interlocutória hostilizada 
diante  da  inexistência  de  verossimilhança  das 
alegações  e,  também,  da  falta  de  relevância  das 
fundamentações concatenadas pela parte recorrente.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Romero 
Felismino Braz em face de interlocutória que arbitrou alimentos provisórios a 
sua ex-companheira, e aos dois filhos que com ela teve, alimentos no valor de 
dois salários mínimos. 

Alega que, atualmente, recebe a quantia líquida no valor de mil 
novecentos e trinta e três reais e oito centavos e tem mais uma filha menor 
para sustentar, esta de um outro relacionamento.

Sustenta  que  seu  orçamento  é  no  valor  de  mil  cento  e 
dezesseis reais e quarenta e oito centavos e que a mãe de seus outros dois 
filhos, ora agravados, também com eles tem obrigação de sustento.

 Pugna,  enfim,  pela  suspensão  da  decisão  hostilizada,  bem 
como pela concessão da tutela antecipatória, a fim de que seja determinado o 



desconto de seiscentos reais como forma de alimentos provisórios, aos invés 
dos dois salários mínimos.

Eis o que importa relatar. Passo a decidir.
O  presente  recurso  de  agravo  de  instrumento  é 

manifestadamente improcedente, senão vejamos.
Primeiro o agravante alega que ganha mil novecentos e trinta e 

três reais e oito centavos.
Ora, isso não encontra apoio nos autos.
Na  verdade,  o  agravante  possui  respeitado  comércio  de 

refrigeração, onde presta serviços às empresas do porte da CLINOR Clínica 
de Ortopedia (fls. 46-47); Escritórios de Advocacia (fls. 48-52); famosos salões 
de belezas – Marianne Mota, no Bessa (fls. 53-57), etc.

Assim, cai por terra sua alegação de que ganha menos de dois 
mil reais por mês, quando, só em apenas um contrato, chega a ganhar mais 
de mil.

O agravante também diz que a agravada, mãe de seus dois 
últimos filhos, também agravados, diz que ela tem o dever de sustento, assim 
como o recorrente.

Ocorre que, conforme a vasta documentação colacionada aos 
presentes autos, cópias da ação principal, a agravada não trabalha, tanto é 
que até a faculdade dela era ele quem pagava, justamente por esse fato dela 
não auferir renda.

De modo que, pelo menos nessa prematura hora, como exigir a 
participação da agravada no orçamento doméstico do casal, encargo que era 
integralmente de responsabilidade do agravante? Também cai por terra essa 
pretensão do agravante.

O  recorrente  pugna,  enfim,  pela  suspensão  da  decisão 
agravada,  bem como a antecipação da tutela  em vista  da diminuição dos 
alimentos provisórios, que entende devam restar em seiscentos reais.

 A suspensão da interlocutória em disceptação somente teria 
vez acaso estivéssemos diante de uma suscetibilidade de dano ao agravante, 
bem como de uma relevante fundamentação do direito que ele alega ter.

Pelas razões acima, denota-se não ser esse o caso.
E  que  inexiste  suscetibilidade  de  dano  ao  recorrente,  no 

momento  em  que  as  despesas  que  sempre  teve  com  sua  família,  ora 
agravada, chegam, até, a serem maiores dos dois salários mínimos arbitrados 
pela interlocutória combatida.  E o que se subtrai  de toda a documentação 
instruída  no  próprio  recurso,  sendo  boa  parte  dela  de  documentos  que 
instruem a ação principal.

Assim, inexiste perigo de dano direcionado ao agravante.



Ante a falta, pois, de um dos dois pressupostos à suspensão da 
interlocutória  combatida,  a  suspensão  há  de  ser  negada,  dada  à 
cumulatividade necessária de seus dois pressupostos.

Quanto à tutela pretendida, ocorre que esbarra na inexistência 
da  verossimilhança  de  todo  o  alegado,  ademais,  diante  do  perigo  da 
irreversibilidade,  caso  a  tutela  fosse  deferida  no  sentido  dos  alimentos 
provisórios serem rebaixados.  Isso,  conforme as próprias razões acima,  já 
expostas. O que o agravante diz não encontra eco na documentação juntada.

Ora,  fato  é  que  o  agravante  era  responsável  por  todo  o 
orçamento de sua família, que abrangia, até, a faculdade do curso de Nutrição 
da  mãe  de  seus  filhos,  assim  como  aluguel  de  casa,  despesas  de 
manutenção, inclusive dos dois automóveis do casal, supermercado, colégios, 
berçários,  planos  de  saúde,  enfim,  era  ele  quem  detinha  a  direção  e 
gerenciamento de todos esses itens. 

De modo que, por ser prematuro, entendo não ser o momento 
processual o adequado para restar minorado, significativamente, o orçamento 
da família,  dado o perigo,  até  mesmo, da irreversibilidade da situação em 
desfavor dos dois filhos menores em questão.

Totalmente improcedentes, pois, as razões elencadas em vista 
de se ver cassada a interlocutória que arbitrou os alimentos provisórios em 
patamar justo à realidade dos fatos.

Veja-se, ainda, que a parte agravada requereu o patamar de 
quatro salários mínimos, quando foi determinado apenas dois.

Pelo  exposto,  então,  forte  nas  razões  acima,  NEGO 
SEGUIMENTO  AO  PRESENTE  RECURSO  DE  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO,  dada a sua manifesta  improcedência,  nos termos do art. 
557, caput, de nosso Código de Processo Civil.

Transitada sem recurso a presente decisão, proceda-se com o 
arquivamento dos presentes autos.

Diligências e comunicações de estilo.
P.I.
João Pessoa/PB, 08 de agosto de 2014.
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