
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2005173-89.2014.815.0000— 6ª Vara de Família da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Agravante : Karla Julianna Leitão de Carvalho, por si e representando sua filha menor J. L. D.
Advogado : Danilo de Sousa Mota.
Agravado : Arnaldo Dardis Junior.

AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  C/C 
DISSOLUÇÃO E ALIMENTOS PROVISÓRIOS — FILHA MENOR 
— FIXAÇÃO EM 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS — AGRAVO 
DE INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL 
—  PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DA  PENSÃO  ALIMENTÍCIA  — 
VALOR  ESTIPULADO  LEVANDO  EM  CONSIDERAÇÃO  AS 
CONDIÇÕES  DO  ALIMENTANTE  E  A  NECESSIDADE  DA 
ALIMENTANDA  —  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS 
AUTORIZADORES  DA  CONCESSÃO  DA  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA  —  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA  — 
DESPROVIMENTO.

— É obrigação do genitor ajudar no sustento dos seus filhos

—Na fixação dos alimentos deve ser constatado o vínculo parental entre as 
partes, bem como a necessidade do alimentando, possibilidade econômica 
do alimentante e,  por fim, a proporcionalidade,  na sua fixação, entre as 
necessidades  do  alimentário  e  os  recursos  econômico-financeiros  do 
alimentante.

 VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  antes 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela 
recursal interposto por Karla Julianna Leitão de Carvalho, contra decisão do MM. Juiz de Direito 
da 6ª Vara de Família da Capital, que fixou alimentos provisórios em 04 (quatro) salários mínimos 
nacionais vigentes, os quais serão devidos pelo agravado em favor de sua filha menor, com termo 
inicial da obrigação a partir da citação.
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Em suas razões, encartadas às fls. 02/13, conta a agravante que os alimentos 
provisionais  não  se  coadunam  com  as  necessidades  demonstradas  e  comprovadas  através  de 
documentos acostados aos autos. Sendo assim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao 
presente  agravo para  fins  de  determinar  a  majoração  dos  alimentos  provisórios  para  a  quantia 
equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

Decisão liminar fls. 132/134.

Informações fls. 142.

A douta Procuradoria de Justiça, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relato. Voto.

A irresignação  da  agravante  não  deve  prosperar,  tendo  em vista  que  os 
alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa 
obrigada, podendo, em caso de modificação da situação vivenciada por qualquer das partes, sofrer 
revisão para se adequar à nova realidade.

A prestação de alimentos aos menores impúberes visa assegurar tudo aquilo 
que é imprescindível  a  sua vida,  como alimentação,  vestuário,  médico,  escola,  diversão,  dentre 
outros, tendo como fundamento maior o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 

Os  alimentos  foram  arbitrados  em  observância  ao  princípio  da 
razoabilidade, considerando as necessidades da agravante, como também a possibilidade econômica 
do agravado. Deste modo, deve haver um equilíbrio na fixação de alimentos de maneira que não 
onere demasiadamente quem os presta, nem deixe desprovido do suficiente para sua manutenção 
aquele que deles necessita.

Saliente-se,  ademais,  que  o  valor  estipulado  na  sentença  pode  ser 
considerado o  necessário  para  o  sustento  da  menor  impúbere.  Cumpre  ressaltar  que  não  ficou 
incontestavelmente  comprovado  nos  autos,  como  afirmou  a  agravante,  que  a  importância 
estabelecida na sentença retiraria a dignidade e prejudicaria a sua subsistência. 

Deste modo, a premissa de que deve haver um equilíbrio na fixação dos 
alimentos de maneira que não onere demasiadamente quem os presta, nem deixe desprovido do 
suficiente  para  sua  manutenção  aquele  que  deles  necessita  foi  devidamente  observada  pelo 
magistrado a quo. 

Sobre o tema, vejamos jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.  PEDIDO  DE 
MAJORAÇÃO.  FILHO  ADOLESCENTE.  ANÁLISE  DO  BINOMIO 
ALIMENTAR.  Tratando-se  de  revisão  de  alimentos,  deve-se  observar  o 
binômio alimentar de forma que atenda às necessidades do alimentado e à 
possibilidade  do  alimentante,  consoante  art.  1.694,  §  1º,  CC.  Por  isso, 
majorados,  no  caso,  os  alimentos,  mas  não no  patamar  pretendido.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057303174, Sétima Câmara 
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Liselena  Schifino  Robles  Ribeiro, 
Julgado em 18/12/2013)
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  ALIMENTOS.  FILHAS 
MENORES  DE  IDADE.  BINÔMIO  NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 
PRETENSÃO DE  MAJORAÇÃO.  VIABILIDADE  DE  READEQUAÇÃO  DO 
QUANTUM  EM  PERCENTUAL  SOBRE  OS  RENDIMENTOS  DO 
ALIMENTANTE. O Código Civil, em seu artigo 1.694, dispõe que os parentes, os 
cônjuges  ou  companheiros  podem  pedir  uns  aos  outros  os  alimentos  de  que 
necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive 
para atender às necessidades de sua educação (caput). A verba deve ser fixada na 
proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada 
(§ 1º), o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser 
fixados  observando-se  o  binômio  necessidade-possibilidade,  visando  à 
satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os 
genitores. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.  PENSÃO 
ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO.  Tratando-se de revisão de alimentos deve-se 
observar  o  binômio  alimentar  de  forma  que  atenda  as  necessidades  do 
alimentado e a possibilidade do alimentante, consoante art. 1.694, § 1º, CC. 
Apelação desprovida.  (Apelação Cível Nº 70056656150, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge  Luís  Dall\'Agnol,  Julgado  em 
18/12/2013)

Neste viés, mantendo o entendimento já perfilhado, constata-se que o valor 
de  04  (quatro)  salários  mínimos  afigura-se razoável,  devendo ser  mantido,  pois  não  se  mostra 
desproporcional aos ganhos de quem está obrigado a prestar, no caso, o agravado.

Assim,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO, 
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr.  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. 
Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para composição de quórum, a Exma. Desª. Maria das 
Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 16 de abril de 2015

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                        RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Agravo de Instrumento nº 2005173-89.2014.815.0000— 6ª Vara de Família da Capital

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela 
recursal interposto por Karla Julianna Leitão de Carvalho, contra decisão do MM. Juiz de Direito 
da 6ª Vara de Família da Capital, que fixou alimentos provisórios em 04 (quatro) salários mínimos 
nacionais vigentes, os quais serão devidos pelo agravado em favor de sua filha menor, com termo 
inicial da obrigação a partir da citação.

Em suas razões, encartadas às fls. 02/13, conta a agravante que os alimentos 
provisionais  não  se  coadunam  com  as  necessidades  demonstradas  e  comprovadas  através  de 
documentos acostados aos autos. Sendo assim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao 
presente  agravo para  fins  de  determinar  a  majoração  dos  alimentos  provisórios  para  a  quantia 
equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

Decisão liminar fls. 132/134.

Informações fls. 142.

A douta Procuradoria de Justiça, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

João Pessoa, 17 de março de 2015. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                Relator
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