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ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento – nº. 2006259-95.2014.815.0000.

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravante: Carla Andréa Gonçalves Pereira  – Adv.  Higínio Luis  Araújo 
Marinsalba.

Agravado: Carlos Porciúncula Pereira - Adv. Paulo Lopes da Silva.

EMENTA.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
AÇÃO  DE  ALIMENTOS.  PROVISIONAIS 
DEFERIDOS.  RECURSO.  POSTULANTE  QUE 
POSSUI BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FATO 
OCULTADO  PERANTE  O  JUÍZO.  AUSÊNCIA 
DE FUMUS BONI JURIS. PROVIMENTO DO 
RECURSO.
Demonstrado  que  o  agravado  possui 
benefício previdenciário no equivalente aos 
alimentos  provisórios,  é  de  se  prover  o 
recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos 
acima identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, 
em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Carla Andréa Gonçalves Pereira  interpôs  Agravo 
de Instrumento hostilizando interlocutória proveniente do Juízo de 
Direito da 7ª Vara da Família da  Comarca desta Capital, proferida nos 
autos da Ação de Alimentos ajuizada pelo genitor Carlos Porciúncula 
Pereira contra a Agravante, em litisconsórcio passivo com a irmã.

Do histórico dos fatos, verifica-se que o  Agravado 
ajuizou a Demanda objetivando a concessão de pensão alimentícia em 
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seu favor, a ser prestada pelas duas filhas, arguindo que não possui 
renda e não pode mais desempenhar as funções de agricultor, em razão 
de um grave infarto isquêmico que sofreu.

A Magistrada, ao fundamento de que o Promovente 
comprovou  a  relação  de  parentesco,  deferiu  a  liminar  e  arbitrou  os 
alimentos  provisórios  em  um salário-mínimo,  sendo  50% para  cada 
demandada, a serem pagos até o dia 30 de cada mês, e  com expedição 
de ofício ao órgão pagador.

Contra esta Decisão a Recorrente interpôs o presente 
Agravo de Instrumento alegando que, ao contrário do que foi afirmado 
na  inicial,  o  Recorrido  possui  renda  própria,  porquanto  o  pedido  de 
aposentadoria dele foi deferido pelo INSS, sendo o seu benefício de um 
salário-mínimo.

Aduziu que ela Recorrente já suporta as despesas de 
sustentação da genitora, haja vista que a mãe não possui renda e está 
em  grave  estado  de  saúde,  e  que  também  possui  despesas  de 
manutenção própria e de um filho com dez anos de idade, e por isso a 
sua renda está totalmente comprometida.

Asseverou  que  as  arguições  do  Agravado  são 
desmerecidos, tendo em vista que, segundo ela, tenta se escorar em 
suas  condições,  visto  que  instruiu  um  pedido  com  uma  certidão 
desatualizada do INSS, atestando que não possui benefício, enquanto 
que o requerimento de aposentadoria já foi analisado e deferido pela 
Autarquia, e ele já tinha conhecimento da aposentadoria cinco meses 
antes da propositura da demanda.

Defendeu que o Recorrido nunca cumpriu a obrigação 
alimentar para com as filhas, e ao contrário das arguições da inicial, 
sempre agiu com violência para com ambas e sua genitora, ex-esposa 
dele, tendo registrado boletins de ocorrência na delegacia de polícia por 
invasão domiciliar e ameada de morte com uso de um rifle contra a 
própria filha, além de outros absurdos, inclusive do roubo de um trator 



Processo nº.  2006259-95.2014.815.0000

da propriedade, pelo próprio pai, que só foi recuperado com busca e 
apreensão deferida em ação própria.

Pugnou pela concessão  do  efeito  suspensivo  e o 
provimento do Recurso ao final.

O requerimento para atribuição de efeito suspensivo 
da  decisão  foi  deferido  (fls.  277/279),  ao  fundamento  de  que  o 
Alimentado/Agravado ocultou na inicial do processo que possui benefício 
previdenciário junto ao INSS.

Nas  Contrarrazões  (fls.  285/305),  o  Agravado 
defendeu a manutenção da Decisão, alegando que, em decorrência do 
infarto que sofreu, necessita dos alimentos; e que foi abandonado pela 
família.

Aduziu que o fato relativa à ameaça com uso de um 
rifle contra a Agravante e genitora dela foi um fato isolado, ocorrido há 
mais de dezessete anos; e que o procedimento foi arquivado no Juizado 
Especial da Comarca de Santa Rita.

Pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls. 
307/310), opinando pelo desprovimento do recurso, por entender que o 
binômio  necessidade  e  possibilidade  restaram  demonstrados,  o 
benefício previdenciário concedido ao Agravado é de amparo social ao 
idoso, periodicamente revisado, podendo, inclusive, ser cancelado; os 
alimentos provisórios só representam 7% dos rendimentos brutos da 
Recorrente e que a relação conflituosa arguida pela Agravante depende 
de dilação probatória.

É o relatório.

V O T O
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O cerne da questão posta no Recurso diz respeito à 
necessidade/possibilidade da obrigação alimentícia  entre  a  Agravante 
Carla Andréa Gonçalves Pereira, para com seu pai.

Nos  autos,  constata-se  uma  profunda  desavença 
familiar  entre  Agravado  e  família,  envolvendo  fatos  investigados  em 
delegacia de polícia, relativos à invasão domiciliar, ameaça de morte, 
danificação  de bens  domésticos  e  porte  de  arma de fogo  tipo  fuzil, 
ocorrido  em  07  de  dezembro  de  1996,  conforme  se  infere  dos 
documentos de fls. 196/223, cópias do procedimento que tramitou no 
Juizado Especial Criminal.

Referidos  fatos  não  podem embasar,  no  momento, 
um juízo  de  valor  para  excluir  a  Recorrente  da  obrigação  de  pagar 
alimentos ao genitor, por procedimento indigno para com a devedora de 
alimentos,  na  forma  do  Art.  1.708  do  Código  Civil,  porquanto  os 
documentos  apresentados  pela  Agravante  devem ser  submetidos  ao 
contraditório.

Todavia, deve ser considerado que nos autos restou 
demonstrado  que  o  Agravado  possui  benefício  previdenciário  no 
equivalente a um salário-mínimo (fls. 185/191), o que demonstra que 
se o Magistrado, diante das aprovas até então apresentada, entendeu 
pela  necessidade de provisionais  em um salário-mínimo,  sendo 50% 
para cada Demandada, outro norte poderia ter resultado caso tivesse 
conhecimento da aposentadoria.

Acrescente-se  que  essa  informação  foi  ocultada 
maliciosamente na inicial, visto que o Agravado, quando da propositura 
da Demanda, estava com seu benefício concedido desde 10 de abril de 
2013, sendo que a Ação de Alimentos foi ajuizada em 26 de setembro 
seguinte.

Ademais,  nos  autos  há  notícias  de  outra  fonte  de 
renda o Agravado, visto que é microempresário do ramo da construção 
civil, conforme se infere da inscrição da Receita Federal (fls. 184).
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A jurisprudência dos tribunais  firmou entendimento 
no sentido de que, não restando demonstrada a necessidade da parte 
autora/agravada,  em relação  ao  pleito  de  alimentos,  deve  ser  dado 
provimento ao recurso para cassar a decisão que arbitrou alimentos.

Nesse sentido:

ALIMENTOS.  CAPACIDADE. 
NECESSIDADE.  PROVA.  Em  sede  de 
Agravo de Instrumento, não demonstrada a 
necessidade  da  agravada  em  face  das 
provas colacionadas, é de se dar provimento 
ao  agravo,  para  cassar  a  sentença  que 
arbitrou  alimentos  provisionais.  Recurso 
provido.  (TJMG;  AG  1.0000.00.322848-
3/000; Baependi; Quinta Câmara Cível; Rel. 
Des. Cláudio Renato dos Santos Costa; Julg. 
12/06/2003; DJMG 14/08/2003) 

Embora se considere que a Recorrente demonstrou 
que o Agravado possui renda, nada impede que o Magistrado analise a 
questão com vista ao conjunto fático probatório.

Diante do exposto, dou provimento  ao  Recurso 
para cassar a Decisão agravada, não afastando a possibilidade 
de nova análise, sob a ótica dos elementos probatórios trazidos 
com a defesa.

É como voto.

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



Processo nº.  2006259-95.2014.815.0000

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa, Promotora de Justiça 
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada 
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 27 de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


