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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –  INTERLOCUTÓRA 
QUE  MINORA ALIMENTOS  PROVISÓRIOS,  COM 
BASE  EM  DOCUMENTAÇÃO  JUNTADA  PELO 
ALIMENTANTE,  EM  AUDIÊNCIA.  POSSIBILIDADE. 
INSURGÊNCIA  PELA  AGRAVADA,  COM  PLEITO 
LIMINAR  EM  VISTA  DA  MANUTENÇÃO  DOS 
ALIMENTOS  ANTERIORMENTE  ARBITRADOS. 
FALTA DE PROVAS NESSE SENTIDO. MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA  DO  RECURSO.  SEGUIMENTO 
NEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO 
CPC.
–  Não se pode modificar uma decisão proferida em 
audiência,  pelo  Juiz  monocrático,  este  que  em 
contato  direto  com  a  causa  e  diante  de  novos 
documentos  colacionados  ao  processo,  minora 
alimentos, dando conta do atual binômio possibilidade 
necessidade.  Fato  não contrariado  pela  insurgente, 
ora recorrente.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  Maricelia 
Feitosa  de  Leiros  em  face  de  interlocutória  que  reduziu  os  alimentos 
anteriormente à ela outorgados, sendo que de dois para 1,25 salário mínimo. 

Alega  a  agravante  que  a  decisão  atacada  precipitou-se,  no 
momento  em  que,  sem  ter  elementos  suficientes  para  uma  autêntica 
avaliação entre o pedido de alimentos e a capacidade do agravado em presta-
los, os minorou.



Diz que não tem como se sustentar, não tendo nenhuma outra 
fonte de renda que complemente seu sustento, já que foi privada de trabalhar, 
estudar, dedicando-se exclusivamente ao agravado.

Advoga  que  existem  elementos  suficientes  nos  autos  para 
provar a verossimilhança de seu alegado. Que o Juiz, após ser indagado pelo 
Advogado do agravado, com relação aos alimentos provisórios anteriormente 
deferidos, os minorou, sendo que sem fundamento algum para isso. 

Pugna, enfim, pela reforma, liminar, da decisão hostilizada, a 
fim de que os alimentos anteriormente arbitrados sejam mantidos no patamar 
dos dois salários mínimos, devendo, então, ser provido o presente recurso.

Eis o relatório. Passo a decidir.
O  presente  agravo  de  instrumento  é  manifestadamente 

improcedente.
O fato é que as partes estão em processo de separação, tendo 

sido casados por longos anos, ora sendo discutidos os alimentos direcionados 
à agravante.

O Juiz de piso, primeiro os arbitrou em dois salários mínimos. 
Depois, em audiência conciliatória, os reduziu ao patamar de 1.25, isso com 
base  na  documentação  colacionada  aos  autos,  naquele  momento,  pelo 
agravado.

A agravante se insurge dessa redução, alegando, em resumo, 
que  não  tem  como  se  sustentar,  bem  como  que  inexistem  nos  autos 
documentos que pudessem levar o Magistrado à redução dos alimentos. 

Porém, o fato é que a minoração dos fomentados alimentos 
deu-se  por  conta  de  documentos  que  foram  juntados  aos  autos  pelo 
agravado, em última audiência, documentos num total de treze fls.(fls.  26), 
que  fez  o  Juiz  reconsiderar  sua  anterior  decisão,  esta  que  os  previu  em 
patamar de dois salários mínimos.

De modo que, não assiste razão à agravante no momento em 
que diz que o Juiz de piso minorou os alimentos sem fundamentação. 

Lado  outro,  no  presente  agravo  não  foi  juntado  um  único 
documento  sequer  que  comprove  as  alegações  da  agravante,  quanto  ao 
binômio  necessidade-possibilidade  que  tanto  sustenta.  Ao  contrário  do 
agravado,  que,  logo em audiência,  cuidou em comprovar que não poderia 
continuar pagando os dois salários mínimos arbitrados inicialmente pelo Juiz 
singular. 

A jurisprudência confirma o fato de que, ante a falta de provas, 
não há como se mexer no binômio necessidade-possibilidade.

APELAÇÃO.  RECONVENÇÃO.  MAJORAÇÃO  DE  ALIMENTOS. 
INVIABILIDADE,  POR  FALTA DE  PROVAS  SOBRE  ALTERAÇÃO 
EM NECESSIDADES OU POSSIBILIDADES.
-  Parte  apelante  que,  em  reconvenção  ao  pedido  de  redução  de 
alimentos  ajuizado  pelo  apelado,  pediu  majoração  do  "quantum". 



Contudo,  a  inicial  da  reconvenção  não  conta  sequer  com  alguma 
alegação de fato novo ou posterior à fixação original dos alimentos. E 
ao longo da instrução não veio prova alguma de que, no cerca de 01 
ano e meio passado entre a fixação original e o ajuizamento desta 
demanda,  houve  alguma  alteração  na  situação  das  partes.  Na 
hipótese, o julgamento de improcedência da reconvenção mostra-se 
adequado.  NEGARAM  PROVIMENTO.  (Apelação  Cível  Nº 
70059359166,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 
Relator: Rui Portanova, Julgado em 26/06/2014)

(TJ-RS -  AC:  70059359166  RS,  Relator:  Rui  Portanova,  Data  de 
Julgamento: 26/06/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 02/07/2014)

(GRIFEI) 

Pelo exposto,  forte nas razões acima,  NEGO SEGUIMENTO 
AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DADA SUA 
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA, nos termos do art. 557, caput, do Código de 
Processo Civil.

Transitada  sem  recurso  a  presente  decisão,  arquive-se  o 
presente feito.

Comunicações e diligências necessárias.
P.I.
João Pessoa/PB, 22 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR


