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AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS 
PROVISÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O 
VALOR ARBITRADO. AUSENTE O EXCESSO E A 
COMPROVAÇÃO DO DESEQUILIBRIO ENTRE A 
NECESSIDADE  DO  ALIMENTANDO  E  AS 
POSSIBILIDADES  DO  ALIMENTANTE. 
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENSÃO 
ALIMENTÍCIA.  DESPROVIMENTO 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.

− Ausente a prova robusta da impossibilidade, 
cumpre  manter  a  decisão  recorrida,  que  fixou  os 
alimentos em patamar adequado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 194.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauro Raso 

Camargo  contra  a  decisão  prolatada  pela  Juíza  da  5ª Vara  de  Família  da 
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Capital,  que fixou  os  alimentos  provisionais  no  percentual  de 20% dos

rendimentos mensais brutos do Agravante.

Em  suma,  alega  que  a  decisão  vergastada  se  apresenta 

totalmente equivocada, pois o  quantum  estipulado como alimentos totalizaria 

montante elevado, já que reside sob o mesmo teto que a Agravada e arca com 

todas as despesas.

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

As  informações  foram  prestadas  pelo  juízo  singular  às  fls. 

140/143.

Devidamente  intimada,  a  parte  Agravada  apresentou 

contrarrazões,  requerendo o  desprovimento  do Agravo de Instrumento  para 

confirmar a decisão liminar do juízo a quo (fls. 145/149).

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

(fls. 186/189), opinou pelo desprovimento do Agravo.

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.

Como é  sabido,  os  alimentos  provisórios  devem ser  fixados 

sempre com moderação, tendo em vista que o processo está ainda em fase 

inicial   e   o  valor  deve  atentar tanto para  a  capacidade  econômica  do 

alimentante, como também para as necessidades da menor, que constituem o 

binômio alimentar de que trata o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
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No caso em exame, conforme os documentos anexados pelas 

partes aos autos, parece claro que o valor estabelecido se mostra adequado,  

pois  fixado  no  percentual  equivalente  a  20%  do  salário  recebido  pelo 

Agravante, sendo o genitor Servidor Público do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnlogia da Paraíba, com renda líquida aproximada de R$ 4.100,00 

(quatro mil e cem reais).

Embora  seja de  ambos os  genitores  o  encargo de prover  o 

sustento da prole comum, a mãe, que é guardiã, já presta alimentos in natura a 

filha, cabendo ao pai prestar-lhe uma pensão alimentícia  in pecunia,  a fim de 

atender-lhe as necessidades, dentro da sua capacidade econômica, isto é, com 

a observância do binômio já referido.

A declaração do Recorrente de que ainda reside no mesmo 

imóvel que a Agravada, não merece atenção, uma vez que inexiste nos autos 

comprovação de que arque com todos os gastos domésticos ou que pague 

todas as despesas da menor, sendo o argumento insuficiente para justificar a 

exoneração  ou  redução  do  valor  dos  alimentos  provisórios  destinados  ao 

sustento de sua filha.

Assim,  atentando-se ao binômio legal 

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

proporcionalidade, afigura-se adequado o arbitramento imposto pelo juízo de 

primeiro grau, considerando que o Agravante possui condições suficientes de 

atender à necessidade da filha sem prejuízo de sua manuntenção, razão pela 

qual, mantenho o encargo no patamar fixado.

Nesse sentido:

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 
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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).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  ALIMENTOS 
PROVISÓRIOS.  REDUÇÁO.  NÃO  CABIMENTO.  Não 
demonstrado  pelo  agravante/alimentante  incapacidade 
para pagamento dos alimentos provisórios no valor fixado 
na origem, de rigor o indeferimento do pedido de redução 
dos  alimentos.  NEGARAM  PROVIMENTO.  (Agravo  de 
Instrumento  N°  70052421674,  Oitava  Câmara  Cível, 
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Rui  Portanova, 
Julgado em 21/03/2013).

Outrossim,  destaco  que  a  questão  deverá  ser  melhor 

apreciada oportunamente no juízo de origem e, se for o caso, também por esta 

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, DESPROVEJO O AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, mantendo a decisão agravada.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José Ricardo Porto, presidente em exercício.  Participaram do julgamento, além 
do Relator,  Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos,  a 
Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza  convocada 
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque)  e  o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador 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, 16 de setembro 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.
	Ausente a prova robusta da impossibilidade, cumpre manter a decisão recorrida, que fixou os alimentos em patamar adequado.

