
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

                        GAB.GAB.    DESEMBARGADORDESEMBARGADOR    LEANDROLEANDRO  DOSDOS  SANTOSSANTOS  

ACORDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008751-60.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS       
AGRAVANTE : Ricardo Pessoa de Miranda Freire
ADVOGADOS : Venâncio V. Medeiros Filho e Venâncio V. Medeiros Neto
AGRAVADA : Mirna Souto Pessoa de Miranda Freire
ADVOGADA : Lilian Sena Cavalcanti
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara de Família da Capital
JUIZ : Almir Carneiro da Fonseca Filho

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS 
PROVISÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O 
VALOR ARBITRADO. EXCESSO  E 
DESEQUILIBRIO  ENTRE  A  NECESSIDADE  DO 
ALIMENTANDO  E  AS  POSSIBILIDADES  DO 
ALIMENTANTE.   REDUÇÃO DA PENSÃO 
ALIMENTÍCIA.  PROVIMENTO  PARCIAL AO 
AGRAVO.

− As  necessidades  dos  filhos  menores  de 
idade são presumidas, competindo aos genitores 
lhes  prestar  assistência.  Em  vista  disso,  constitui 
encargo  do  alimentante  provar  que  não  reúne  as 
condições para prestar os alimentos no percentual 
fixado.

− Demonstrada  a  inadequação  do  valor  ao 
binômio  possibilidade-necessidade,  de  que  trata 
o art.  1.694, §1º,  do CCB, cabe redimensionar o 
quantum dos alimentos, pois o valor fixado restou 
muito elevado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE  O AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fl.189.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Ricardo 

Pessoa de Miranda Freire contra a decisão prolatada pelo Juiz da 6ª Vara de 

Família da  Capital,  que fixou os alimentos provisionais  em 10 (dez) salários 

mínimos.

Em  suma,  alega  que  a  decisão  vergastada  se  apresenta 

totalmente equivocada, pois o  quantum  estipulado como alimentos totalizaria 

montante elevado que não condiz com a sua realidade financeira.

Requereu, ao fim, a concessão do efeito suspensivo ativo.

As informações foram prestadas pelo juízo singular à fl.164.

Devidamente  intimada,  a  parte  Agravada  apresentou 

contrarrazões,  requerendo o desprovimento  do Agravo  de Instrumento  para 

confirmar a decisão liminar do juízo a quo (fls. 85/89).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer 

(fls. 168/169), opinou pela devolução dos autos, a fim de que seja sanado o 

defeito quanto a ausência de assinatura nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Observo que é incontroversa a relação parental e, também, a 

obrigação alimentar, pois se trata de alimentos fixados liminarmente, em favor 

de  filha  menor,  cujas  necessidades  são  presumidas.  Ou  seja,  cinge-se  a 

discussão apenas no  quantum  da pensão alimentar,  pois  é incontroversa a 

obrigação, que deriva da relação paterno-filial.

De  outra  banda,  lembro,  também,  que  cabe  a  ambos  os 

genitores o encargo de prover o sustento dos filhos comuns menores, devendo 

cada genitor concorrer na medida da própria disponibilidade. 
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Portanto, na fixação dos alimentos, é preciso considerar tanto a 

capacidade econômica do alimentante,  como também as necessidades dos 

filhos alimentados. Além do mais, a fixação reclama moderação, sendo forçoso 

convir que o valor fixado na decisão não está dentro da razoabilidade, pois, o 

montante de 10 (dez) salários mínimos se mostra excessivo.

Assim,  atentando-se ao binômio legal 

possibilidade/necessidade,  bem como  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da 

proporcionalidade,  afigura-se  adequado  a  minoração  dos  alimentos  para  6 

(seis) salários mínimos, considerando que o valor é suficiente para atender as 

necessidades de seus filhos sem prejuízo de sua manutenção.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FAMÍLIA.  AÇÃO  DE 
REVISÃO DE ALIMENTOS.  FILHA MENOR.  PEDIDO DE 
REDUÇÃO.  CABIMENTO.  A  exoneração  ou  redução  dos 
alimentos,  assim  como  a  majoração,  somente  se  justifica 
quando  comprovada  alteração  no  binômio 
necessidade/possibilidade  e,  em  sede  de  antecipação  de 
tutela, essa prova deve ser inequívoca de plano. Comprovada 
a  diminuta  possibilidade  do  alimentante,  e  presentes  os 
requisitos  exigidos  no  art.  273  do  CPC,  razoável  o 
redimensionamento  da  verba  alimentar,  mas  não  no  valor 
postulado.  RECURSO  PROVIDO  EM PARTE.  (Agravo  de 
Instrumento Nº 70062760236, Sétima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 
Julgado em 25/11/2014) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO. 
DECISÃO  LIMINAR.  ALIMENTOS  PROVISÓRIOS. 
BINÔMIO: NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. O valor 
dos  alimentos,  ainda  que  provisórios,  deve  atender  ao 
binômio  necessidades  do  credor  e  possibilidades  do 
devedor,  impondo-se  àquele  que  pleiteia  a  revisão  do
encargo  demonstrar  cabalmente  a  impossibilidade  a
justificar a redução e/ou exoneração pretendida. Situação
não demonstrada liminarmente.  NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento 
N°  70052187069,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de 
Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 
07/02/2013).

Outrossim,  destaco  que  a  questão  deverá  ser  melhor 

apreciada oportunamente no juízo de origem e, se for o caso, também por esta 
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Corte, pois se trata de uma fixação ainda provisória, que poderá ser revista a 

qualquer tempo, bastando, para tanto, que venham aos autos elementos de 

convicção que justifiquem a revisão do encargo alimentar.

Por tais razões, PROVEJO PARCIALMENTE O AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, reduzindo o valor da pensão para 6 (seis) salários mínimos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque. Participaram do julgamento, além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério 
Público,  Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo.  Procuradora  de 
Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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	As necessidades dos filhos menores de idade são presumidas, competindo aos genitores lhes prestar assistência. Em vista disso, constitui encargo do alimentante provar que não reúne as condições para prestar os alimentos no percentual fixado.
	Demonstrada a inadequação do valor ao binômio possibilidade-necessidade, de que trata o art. 1.694, §1º, do CCB, cabe redimensionar o quantum dos alimentos, pois o valor fixado restou muito elevado.

