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DECISÃO LIMINAR

Vistos, etc.
Leandro Bezerra Rodrigues interpôs agravo de instrumento 

com pedido de antecipação de tutela em face da decisão do MM. Juízo da 2ª 
Vara da Comarca de Esperança proferida nos autos da Ação de Divórcio c/c 
Guarda, Partilha de Bens e Alimentos, interposta por Arielli Guedes Delgado 
Rodrigues.

Aduz o agravante, em síntese, que é casado há 13 anos com a 
agravada e possuem dois filhos menores, encontrando-se separado há quatro 
meses, contribuindo com as despesas como pode, e que sua empresa, em 
sociedade com a cônjuge está paralisada desde a separação, esgotando-se 
sua fonte de renda.

Alega ainda que, a agravada requereu uma pensão alimentícia 
exorbitante, no valor de R$5.387,04 (cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais 
e quatro centavos), e o magistrado singular fixou em R$4.344,00 (quatro mil, 
trezentos  e  quarenta  e  quatro  reais)  e  que  tal  valor  contraria  seus 
rendimentos, sendo inverídicas e incabidas as alegações firmadas pela parte 
adversa. Por fim, pugna pela efeito suspensivo da decisão, para determinar o 
valor de um salário mínino de R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), já 
que  seu  sustento  encontra-se  comprometido,  bem  como  sua  liberdade, 
podendo ser preso, caso não pague o valor citado.

O processo veio instruído com os documentos essenciais.

É o breve relatório. 

DECIDO.
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Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que em antecipação da tutela 
recursal,  existe  expressa  previsão  legal  para  a  sua concessão através  de 
agravo de instrumento, nos termos do art. 527, III, do CPC, que dispõe:

Art. 527 - Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e 
distribuído incontinenti, o relator: (…) III - poderá atribuir 
efeito suspensivo ao recurso (art.  558),  ou deferir,  em 
antecipação  de  tutela,  total  ou  parcialmente,  a 
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

A  antecipação  de  tutela  consiste  na  possibilidade  de  se 
adiantar,  provisoriamente,  total  ou  parcialmente,  a  própria  tutela  postulada 
pela parte1.  Busca-se,  assim,  evitar  o perigo da demora do processo,  não 
deixando transformar-se em providência inútil na defesa do direito subjetivo 
material.

Os requisitos para o deferimento da tutela antecipatória estão 
sujeitos a regime próprio,  estabelecidos no  caput  e incisos do art.  273 do 
Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art.  273.  O  juiz  poderá,  a  requerimento  da  parte, 
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela 
pretendida no pedido inicial,  desde que, existindo prova 
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 
e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu. 

Na lição de Moacyr Amaral Santos:  "Consiste a tutela antecipada,  
portanto, na antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada, ou seja, o objeto da  
antecipação é a própria tutela pedida,  que poderá ser antecipada total  ou parcialmente,  
porém em caráter provisório"2.

O referido autor aponta que "a prova inequívoca deve ser analisada  
juntamente com a verossimilhança da alegação através de um juízo de probabilidade, a fim  
de que o juiz possa concluir que há mais firmeza do que a verossimilhança, embora não  
haja a contundência da prova inequívoca"3. 

Luiz  Guilherme  Marinoni4 entende,  então,  que  “a  denominada 
‘prova inequívoca’, capaz de convencer o juiz da ‘verossimilhança da alegação’, somente  
pode ser entendida como a ‘prova suficiente’ para o surgimento do verossímil, entendido  
como o não suficiente para a declaração da existência ou da inexistência do direito”.

1 WATANABE, Kazuo. “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (arts. 273 e 461do CPC)”. 
Apud, TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Reforma do código de processo civil. São Paulo: Editora Saraiva, 1.996. Op. cit, p. 38.

2 SANTOS, Moacyr Amaral, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - Volume 2. 22° edição. São Paulo. Saraiva, 2002, 
p.130.

3 SANTOS, Moacyr Amaral,  Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - Volume 2. 22° edição. São Paulo. Saraiva, 2002, 
p.130.
4 MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela. 4ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2008. 
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No que se refere à  verossimilhança das alegações,  Carreira 
Alvim, leciona: 

“[...]  quem  buscar,  pela  primeira  vez,  o  sentido  dessa 
expressão  –  verossimilhança  –  formará  sobre  ela  um 
juízo  equivalente  ao  de  ‘aparência  de  verdade’.  E  não 
deixará  de  estar  certo,  porque,  no  vernáculo, 
verossimilhança  é  o  mesmo  que  verossímil  (do  latim 
verosimile), que significa semelhante à verdade; que tem 
aparência de verdade;  que não repugna à verdade;  ou 
‘provável’.”

No  caso  em  tela,  sustenta  o  agravante  não  ter  condições 
financeiras  de  arcar  com  o  valor  dos  alimentos  provisionais  fixados  em 
R$4.344,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais) e que tal valor 
contraria  seus  rendimentos,  sendo  inverídicas  e  incabidas  as  alegações 
firmadas pela parte adversa.

Pois bem.

Existente o vínculo paterno entre o agravante e os menores, 
plenamente cabível o pleito de alimentos. 

Nesse contexto, observa-se que o valor fixado deve refletir a 
real  necessidade do alimentando,  bem assim a possibilidade financeira  do 
alimentante, em observância aos preceitos dispostos no art. 1.6955 e 1.6996 
do Código Civil.

Conforme  previsão  legal  contida  no  artigo  1.694,  §  1º,  do 
Código Civil, para fixação do quantum da pensão alimentícia, há de ser levado 
em conta  o binômio necessidade-possibilidade,  ou seja,  a necessidade do 
alimentando de receber alimentos e a possibilidade do alimentante de provê-
los, de acordo com as suas condições econômico-financeiras. 

Registre que o recorrente limitou-se a afirmar que o valor fixado 
é exorbitante, no entanto, apresentou apenas sua situação financeira, como 
pessoa física, apesar de ser sócio de uma empresa, pessoa jurídica, com a 
agravada, conforme documentação acostada.

Ademais, é de consignar que, às fls. 32/33, o agravante dispõe 
um  Extrato  do  Simples  Nacional  da  empresa  que  possui,  apresentando 
recursos financeiros expressivos à real situação que alega nos autos.

Nesse sentido:

5 Art. 1.695. 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.

6 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.
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FAMÍLIA.  ALIMENTOS 
PROVISIONAIS.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE  FINANCEIRA  DO  ALIMENTANTE 
NÃO  COMPROVADA.  OBSERVÂNCIA  DO  BINÔMIO 
POSSIBILIDADE-NECESSIDADE.  RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do alimentante 
comprovar  a  sua  incapacidade  de  arcar  com  a  verba 
arbitrada.  2.  A  necessidade  é  presumida  quando  o 
alimentado é menor de idade. 3. O órgão julgador está 
autorizado a fixar os alimentos provisórios com base 
no princípio da aparência, inclusive, contrapondo-se 
às  comprovações  de  rendimentos  muito  abaixo  da 
situação de fato evidenciada pelas partes. 4. Agravo 
conhecido  e  desprovido.  (TJ-RN  ,  Relator:  Des. 
Dilermando  Mota,  Data  de  Julgamento:  20/10/2011,  1ª 
Câmara Cível) (negritei).

No  que  tange  às  necessidades  do  alimentando,  são 
presumidas,  pois,  ele  possui  despesas  com  a  alimentação,  educação, 
vestuário,  saúde,  devendo,  desta  forma,  desfrutar  de  condições  de  vida 
assemelhadas àquela dos genitores. 

Com efeito, tem-se que são devidos às crianças, os alimentos 
suficientes  para  viver  de  modo  compatível  com  a  sua  condição  social 
adquirido na constância da convivência entre os seus pais, a fim de manter o 
mesmo padrão de vida de outrora.

Assim,  nesta  sede  de  sumária  cognição,  não  há  provas 
contundentes  da  alegada  impossibilidade  do  alimentante,  no  sentido  de 
assegurar  a sua indisponibilidade em arcar com o pagamento  in  totum da 
pensão alimentícia, sem causar prejuízos à sua própria subsistência. 

Outrossim,  quanto ao pedido de efeito suspensivo à decisão 
agravada,  encontra-se prevista pelo Código de Processo Civil,  em seu art. 
527, inc. III, combinado com o art. 558, in verbis:                        

Art.  558.  O  relator  poderá,  a  requerimento  do 
agravante,  nos  casos  de  prisão  civil,  adjudicação, 
remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução 
idônea  e  em outros casos dos quais possa  resultar 
lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a 
fundamentação, suspender o cumprimento da decisão 
até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.

Diante  disso,  imperioso  é  ressaltar  que  o  agravante  não 
conseguiu demonstrar,  a prima facie, a robustez de suas provas,  em virtude 
da ausência de novos fatos a autorizarem a suspensão, e como se depreende 
da dicção legal, a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau somente 
poderá ser concedida se presentes dois requisitos fundamentais:  o possível  
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resultado  de  lesão  grave  e  de  difícil  reparação,  bem  como  a  relevante 
fundamentação, o que no caso em comento não se aplica.

Essa Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  ALIMENTOS. 
REQUERIMENTO  DE  PENSÃO  ALIMENTÍCIA. 
PRELIMINARES.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  E 
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. 
OBEDIÊNCIA  AO  BINÔMIO 
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  QUANTIA 
ARBITRADADE  FORMARAZOÁVEL.  SENTENÇA 
MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Na 
fixação  dos  alimentos  devem  ser  consideradas  as 
necessidades  do  alimentando  e  as  possibilidades  do 
alimentante,  dentro  do  binômio 
necessidade/possibilidade. Não havendo o recorrente se 
desincumbido  de  comprovar  a  incapacidade  financeira 
para  prover  o  valor  arbitrado  em  primeiro  grau,  o 
desprovimento do recurso  é  medida que se impõe. [... ]. 
(TJPB;  AC  999.2013.002359-4/001;  Quarta  Câmara 
Especializada Cível; ReI. Juiz Conv. Miguel de Britto 
Lyra Filho; DJPB27/02/2014.)

Contudo, a guisa de não pairar dúvidas, vale salientar que o 
agravo  de  instrumento  é  um  recurso  que  tem,  via  de  regra,  só  o  efeito 
devolutivo,  e  apenas  nas  hipóteses  em  que  restam  demonstrados  seus 
requisitos é que se justifica atribuir o efeito almejado até o pronunciamento 
final da Câmara.

Assim,  ab  initio,  concedo  em  parte pedido  de  tutela 
antecipada,  e, via de consequência, arbitro os alimentos provisórios no valor de 
R$2.172,00 (dois mil, cento e setenta e dois reais),  negando o efeito suspensivo 
do decisum, por ausência de relevante fundamentação.

Comunique-se,  COM URGÊNCIA, o inteiro teor desta decisão 
ao Juízo prolator.  

Solicitem-se as informações  de estilo,  no  prazo  de  10  (dez) 
dias, bem como, para dizer se houve o cumprimento da regra do art. 526, do 
CPC. 

Intimem-se os agravados, por seus advogados, para, querendo, 
responder  ao  recurso,  juntando  a  documentação  que  entenderem 
conveniente, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do inciso V, do art. 527, do 
CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista dos autos 
à douta Procuradoria de Justiça, para se pronunciar, igualmente, no prazo de 
10 (dez) dias.
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Decorrido  o  prazo,  com  ou  sem  resposta,  dê-se  vista  dos 
autos à douta Procuradoria de Justiça,  para se pronunciar,  igualmente,  no 
prazo de 10 (dez) dias.

 Publique-se.  Intime-se. 

 João Pessoa, 20 de agosto de 2014.

 Desembargador José Aurélio da Cruz
                            Relator
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