
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO  N.º 0000681-54.2015.815.0000.
ORIGEM: 5.ª Vara Regional de Mangabeira.  
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Wellington Fernandes da Silva. 
ADVOGADO: Ana Cláudia Nóbrega Viana.
AGRAVADA: Tânia Magna Aires Fernandes.
ADVOGADO: Thiago Cirilo de Oliveira Porto. 

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE  DIVÓRCIO  C/C 
ALIMENTOS.  FIXAÇÃO  DE  ALIMENTOS  PROVISÓRIOS.  PEDIDO  DE 
DESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 501, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL C/C O ART. 127, XXX, DO REGIMENTO INTERNO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. HOMOLOGAÇÃO

Requerida a desistência do Agravo de Instrumento, homologa-se o pedido com 
base no art. 501, do CPC, c/c art. 127, XXX do RITJPB.

Vistos etc.

Wellington  Fernandes  da  Silva  interpôs  Agravo  de  Instrumento contra  a 
Decisão prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara Regional de Mangabeira, nos autos da Ação de 
Divórcio c/c Alimentos ajuizada em face dele por Tânia Magna Aires Fernandes, que 
arbitrou alimentos provisórios no valor correspondente a 20% de seus rendimentos.

Em suas razões recursais, f. 02/10, alegou que é Sargento da PM e que a base de  
cálculo da pensão deve ser firmada exclusivamente pelo Soldo e pela Gratificação de 
Habilitação PM, por serem as únicas verbas fixas por ele percebidos,  defendendo a 
exclusão da restante de sua remuneração. 

Asseverou que a Agravada, quando do ajuizamento da ação, não apresentou o 
seu contracheque, que demonstraria  o valor que realmente recebe, e não mencionou 
despesas  por  ele  custeadas  em  benefício  da  família,  tais  como  empréstimos, 
financiamento do imóvel em que a Agravada reside, transporte escolar do filho menor,  
prestação  da  motocicleta  do  filho  maior,  além  do  seu  próprio  aluguel  e  despesas  
decorrentes da sua nova moradia. 

Argumentou  que  a  Recorrida  exerce  a  atividade  de  Faturista,  prestando 
assessoria  contábil  às  empresas  e  clínicas  médicas,  tendo,  inclusive,  rendimento 
superior ao seu, razão pela qual deverá também ser responsável pelo sustento dos dois 
filhos.

Requereu  a  concessão  de  liminar  para  que  os  alimentos  provisórios  sejam 
minorados para o percentual de 18% calculado sobre R$ 2.263,80, que corresponde a 
R$  452,76,  em  atendimento  ao  binômio  necessidade/possibilidade  e,  ao  final,  a 
ratificação da antecipação da tutela recursal. 

Pugnou, ao final, pela concessão da Justiça Gratuita, nos moldes do art. 4.º, da 
Lei n.º 1.060/50. 



Foi  juntado  aos  autos  cópia  de  Termo  de  Audiência,  devidamente 
homologado por Sentença, em que o Agravante desistiria  do Recurso, f. 73/74 e 
76/77, vindo-me, em seguida, os autos conclusos.

É o Relatório.

Homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 501 do Código de 
Processo Civil  c/c  o artigo 127, inciso XXX, do Regimento Interno do Egrégio 
Tribunal de Justiça da Paraíba,  para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Intime-se. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


