
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2003291-92.2014.815.0000
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Francisco Cavalcante Filho (Adv. José Hiram de Castro Veríssimo) 
AGRAVADA:  Vitória  Helena  Alves  Cavalcante,  representada  por  sua  genitora, 
Denise Helena Alves de Farias (Adv. Anna Carla Lopes Correia Lima e outros)      

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  ALIMENTOS. 
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE 
MENOR IMPÚBERE. 25% SOBRE OS VENCIMENTOS DO 
AGRAVANTE.  INSURGÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE 
QUANTUM EXCESSIVO.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO. 
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO 
ALIMENTAR  DE  AMBOS  OS  GENITORES.  PENSÃO 
PROVISÓRIA REDUZIDA.  PROVIMENTO DO RECURSO.

-  A  fixação  dos  alimentos  é  orientada  pelo  binômio 
possibilidade  do  alimentante/necessidade  do  alimentado. 
Assim, para o deferimento da pensão alimentícia,  há de se 
demonstrar  que  os  beneficiários  realmente  necessitam 
daqueles numerários para sua sobrevivência, bem assim que 
o  alimentante  possui  condições  financeiras  de  suportar  o 
pensionamento, sem comprometer seu próprio sustento.

- Considerando que alguns custos enumerados pela agravada, 
menor  impúbere,  não  deveriam  fazer  parte  do  cálculo  da 
verba alimentícia e que tais gastos devem ser repartidos entre 
os  genitores,  assim  tendo  por  base  o  binômio 
necessidade/possibilidade,  entendo pela  redução da pensão 
alimentícia,  o  que  não  implica  uma possível  majoração ou 
redução, do valor fixado provisoriamente, reiteradas quantas 
vezes durar o processamento do feito.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 



como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto 
do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 115.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  Francisco 
Cavalcante Filho contra  decisão  interlocutória  proferida pelo Juízo da 3ª  Vara de 
Família da Comarca da Capital, que, a propósito de ação de alimentos promovida 
por Vitória Helena Alves Cavalcante,  ora agravada e filha do recorrente,  arbitrou 
alimentos provisórios no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de 
seus vencimentos, excluídos os descontos obrigatórios.

Em suas razões, o recorrente afirma que o valor fixado a título 
de  alimentos  provisórios  extrapola  o  razoável,  uma  vez  que  a  menor  “já  é  sua 
dependente  em  tudo”,  não  condizendo  com  a  verdade  o  quadro  de  privação 
sustentado pela mãe da agravada.

Alega ser inverídico o rol de necessidades reclamado, tais como 
moradia, aluguel, luz, IPTU, condomínio, férias e TV a cabo, uma vez que sua filha 
reside com a mãe e a avó, a quem também incumbem as despesas.

Assevera  efetuar  mensalmente  o  pagamento  da  quantia 
correspondente a  R$ 1.000,00  (mil  reais),  além de despesas  com colégio,  material 
escolar, lanche, transporte, vestuário, curso de inglês e plano de saúde.

Destaca que “a obrigação entre pai e mãe é recíproca”, sendo 
descabido a agravada pleitear avultada pensão. Ao final, pugna pela concessão de 
liminar, a fim de que seja reduzido o percentual fixado e, ao final, o provimento do 
recurso.

Liminar deferida às fls. 39/41.

Intimada,  a  parte  agravada  apresentou  contrarrazões, 
rebatendo os argumentos ventilados pelo recorrente e pugnando pela manutenção da 
decisão recorrida ou, caso assim não se entenda, que o valor da pensão seja reduzido 
ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos do alimentante.

Houve informações pelo MM. Juízo a quo. 

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
de Justiça em atuação nesta Egrégia Corte de Justiça emitiu seu parecer, opinando 
pela provimento do recurso.É o relatório. 



VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  o  presente  recurso  merece  provimento, 
devendo,  pois,  ser  reformada a decisão interlocutória,  reduzindo o percentual  da 
pensão alimentícia fixada provisoriamente.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a controvérsia  em 
deslinde transita em redor da razoabilidade da fixação de alimentos provisórios no 
percentual  de  25% (vinte  e  cinco  por cento)  sobre  os  vencimento  do alimentante 
agravante,  em  favor  de  sua  filha,  ora  agravada,  os  quais,  segundo  o  recorrente, 
mostram-se desproporcionais e não condizentes com as peculiaridades da causa.

À luz de tal raciocínio, afigura-se essencial salientar, como já é 
sabido, que a pensão alimentícia constitui um valor em pecúnia ofertada em favor do 
alimentando,  a  fim  de  suprir  suas  necessidades  básicas  em  consonância  com  a 
realidade financeira em que estão inseridos.   

Justamente  em  razão  desse  referido  entendimento,  à 
estipulação da prestação alimentar,  inclusive em momento preliminar e  de modo 
provisório, faz-se mister a observância do binômio necessidade/possibilidade que se 
impõe, devendo os respectivos alimentos serem fixados de forma equilibrada.  

Desta feita, na mesma oportunidade em que se busca responder 
às  necessidades  daquele  que  os  reclama,  deve-se  atentar  aos  limites  das 
possibilidades daquele que se encontra na condição de responsável pela prestação 
alimentícia,  não  se  admitindo  que  esta  se  torne  um  fardo  impossível  de  ser 
carregado, o que conduziria a uma obrigação desproporcional e incompatível com a 
ordem jurídico-constitucional pátria.

Neste sentido, destaco o seguinte precedente desta Corte:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  ALIMENTOS. 
FIXAÇÃO  DE  ALIMENTOS  PROVISIONAIS. 
IRRESIGNAÇÃO.  AGRAVO.  LIMINAR  RECURSAL 
INDEFERIDA.  MÉRITO.  ALIMENTOS  PROVISIONAIS. 
QUANTUM  EXCESSIVO.  BINÔMIO  NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE.  REDUÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL 
DO AGRAVO. Os alimentos devem ser fixados observando-
se a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando 
e as possibilidades do alimentante. Utilizando-se o Julgador 
de  sua  perspicácia  para  examinar  as  minúcias  do  caso 
concreto e determinar um patamar justo a ser pago.”1

1 TJPB – AI Nº 00520110003455001 - Relator Marcos Cavalcanti de Albuquerque – Julgamento: 12/07/2011



Com  efeito,  portanto,  vislumbra-se  que,  à  estipulação  da 
prestação  alimentar,  faz-se  mister  observar  o  binômio  necessidade/possibilidade, 
devendo a mesma ser fixada de forma equilibrada, nos termos, inclusive, do artigo 
1.694, § 1º, do CC/02, segundo o qual os alimentos devem ser fixados na proporção 
das necessidades do reclamante e dos recursos do alimentante.

Além disso, tratando-se de alimentos arbitrados liminarmente, 
isto é,  quando ainda não houve cognição plena, o Magistrado deve proceder com 
redobrada cautela, podendo, inclusive, alterá-los a qualquer tempo, razão pela qual, 
a depender do caso concreto, o valor fixado provisoriamente poderá ser majorado ou 
minorado reiteradas vezes durante o processamento do feito.

A esse respeito, trasladando-se tal entendimento à casuística em 
apreço, não  nego  que o  valor  fixado  pelo  Juízo  de  primeiro  grau,  25% sobre  os 
vencimentos  do  insurgente,  seja  um  tanto  quanto  exorbitante,  considerando  que 
alguns custos enumerados na inicial da ação de alimentos não deveriam fazer parte 
do cálculo da verba alimentícia, a exemplo de “Tv a cabo”. 

Aliás,  ainda que se considere como corretos todos os valores 
trazidos na planilha de gastos mensais, deve-se ter em mente que o valor total das 
despesas deve ser suportado não apenas pelo pai, mas, também, pela genitora, que, 
ao que consta dos autos, trabalha para o Governo do Estado e está em pleno gozo de 
saúde física e mental.

Importa  destacar,  outrossim,  que,  em  sendo  verdadeira  a 
afirmação contida na petição inicial de que o ora recorrente aufere aproximadamente 
R$  17.000,00  (dezessete  mil  reais)  ao  mês  em  virtude  de  sua  aposentadoria  pelo 
Banco Central, o valor fixado na decisão agravada (25% de seus rendimentos, ou seja, 
R$ 4.250,00) supera o valor total dos gastos apresentados pela recorrida, os quais, 
repita-se, devem ser repartidos entre genitor e genitora.

Nessa toada, destaco precedente deste Egrégio Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C FIXAÇÃO 
DE  PROVISIONAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO 
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  PENSÃO  ALIMENTÍCIA. 
BINÔMIO  NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.  FILHA 
MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA DECORRENTE DO 
PODER  FAMILIAR.  OBRIGAÇÃO  ALIMENTAR  DE 
AMBOS  OS  GENIOTRES.  POSSIBILIDADE  DO 
ALIMENTANTE  COMPROVADA.  VALOR  FIXADO  EM 
PRIMEIRO  GRAU  DESPROPORCIONAL.  REDUÇÃO. 
CABIMENTO. […] De outra banda, é cediço que é dever de 
ambos  os  genitores  a  subsistência  digna  dos  filhos  e, 



enquanto a guardiã presta alimentos in natura aos filhos que 
com ela residem, cabe ao outro genitor prestar-lhes pensão in 
pecunia, em valor suficiente para atender-lhes as necessidade, 
com  padrão  de  vida  assemelhado  àquele  que  desfruta.  Em 
outras palavras, os alimentos devem ser fixados para atender 
as  necessidade  do  filho,  propiciando-lhe  condições  de  vida 
assemelhadas  às  do  genitor,  mas  sem  sobrecarregá-lo  em 
demasia, ou seja, de acordo com as suas condições pessoais.”2 

Assim, tenho que a fixação dos alimentos provisórios em 15% 
(quinze  por  cento)  dos  rendimentos  do  agravante,  deduzidos  os  descontos 
obrigatórios, mostra-se, a uma primeira vista, suficiente para atender às necessidades 
de uma criança nascida no ano de 2002. 

Diante de tais considerações, dou provimento ao recurso, para 
reduzir os alimentos provisórios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre a 
remuneração do servidor, deduzidos os descontos obrigatórios. 

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recuso, nos termos do 
voto do relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo 
Desembargador João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
e o Excelentíssimo Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo. 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 17 de dezembro de 2014.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

2 TJPB  –  Proc.  n.  00368104020138152001  –  Relator  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho  –  Julgamento: 
28/10/2014


