
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005344-46.2014.815.0000.
Origem : Comarca de Pedras de Fogo.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Ednaldo da Costa de Freitas. 
Advogado : Flawber Raphael da Silva Ferreira. 
Agravada : Camila Vitória de Oliveira Freitas, representada por sua  

  genitora Ivoneide Marques de Oliveira Freitas.
Advogado : Reginaldo de Sousa Ribeiro.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ALIMENTOS
PROVISÓRIOS.   INCONFORMISMO. BINÔ-
MIO  ALIMENTAR  NECESSIDADE/POS-
SIBILIDADE  AFETADO.  AUSÊNCIA  DE
RAZOABILIDADE.  IRREPETIBILIDADE  DA
VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO  DOS  VALORES  PAGOS  A
MAIOR.   PROVIMENTO  PARCIAL  DO
AGRAVO.

- Em se tratando de alimentos provisórios, o julgador
deve agir com cautela no seu arbitramento, uma vez
que a observância do binômio alimentar ocorre, num
primeiro  momento,  com  base  nos  elementos
superficiais e iniciais que instruem os autos. Ademais,
em face do seu caráter de irrepetibilidade, o perigo de
dano  deve  ser  avaliado  de  maneira  bilateral,
atentando-se  às  necessidades  do  alimentando  e  a
disponibilidade  de  recursos  financeiros  do
alimentante. 

- No caso em apreço, o agravado demonstra possuir
outra  filha  menor  para  prover  o  sustento  e,  com o
desconto  de  40%  (quarenta  por  cento)  de  sua
remuneração, restou ao alimentante apenas R$ 222,01
(duzentos  e  vinte  e  dois  reais  e  um  centavo),
impossibilitando, portanto, a sua subsistência e a de
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sua  outra  filha,  em  um  patente  desequilíbrio  da
balança  necessidade/possibilidade,  devendo,  pois,  o
respectivo percentual ser minorado para  20% (vinte
por cento) sobre os rendimentos do agravante.

-  “Na  linha  dos  precedentes  desta  Corte,  os
alimentos  definitivos,  quando  fixados  em  valor
inferior  ao  dos  provisórios,  não  geram  para  o
alimentante o direito  de pleitear o que foi  pago a
maior,  tendo  em  vista  irrepetibilidade  própria  da
verba alimentar...” (Superior Tribunal de Justiça STJ;
REsp 1.318.844; Proc. 2011/0179694-9; PR; Terceira
Turma;  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  07/03/2013;
DJE 13/03/2013).

 
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA

a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento parcial ao recurso.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto  por  Ednaldo  da  Costa  de  Freitas contra  decisão
proferida pelo Juízo da Comarca de Pedras de Fogo que, nos autos da Ação de
Alimentos movida por Camila Vitória de Oliveira Freitas, representada por
sua  genitora  Ivoneide  Marques  de  Oliveira  Freitas, em  face  do  ora
agravante, arbitrou alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) sobre a
remuneração do alimentante.

 
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão telada fere o

binômio possibilidade/necessidade, uma vez possuir também outra filha menor
para prover o sustento, tendo, após o desconto de 40% (quarenta por cento),
restado-lhe apenas R$ 200,00 (duzentos reais).

Aduz,  ainda,  ser  totalmente  descabido,  em  medida
antecipatória, a fixação de tal percentual quando a genitora não comprovou
cabalmente sua necessidade.

Requer, portanto, em sede de tutela antecipada, a redução, de
plano, dos provisionais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre a sua
remuneração. Em provimento final, requer seja a decisão liminar confirmada,
coma compensação dos valores pagos a maior.

Acostou documentos (fls. 10/53).

Pleito liminar deferido (fls. 57/59).

Informações prestadas pelo Juízo originário (fls. 67/68).

Devidamente intimada, a parte contrária deixou de apresentar
contrarrazões (certidão de fls. 77).
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A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Maria de
Fátima Maia de Farias, opinou pelo provimento do recurso (fls. 78/81).

É o relatório. 

VOTO.

Ab initio,  cumpre asseverar que o recurso preenche todos os
requisitos  de admissibilidade exigidos  pelo  Diploma Processual  Civil,  pelo
que o conheço. 

Como pode ser visto do relato, pretende o agravante, através
desta irresignação instrumental, a reforma da decisão de primeiro grau que
fixou os alimentos provisórios em benefício de sua filha no percentual de 40%
(quarenta por cento) sobre a remuneração do alimentante.

Sustenta o insurgente que a decisão foi proferida sem observar
o princípio do contraditório, porquanto não deu oportunidade as partes para
discutirem acerca da possibilidade do recorrente em arcar com determinado
valor a título da verba alimentícia.

Ademais,  assevera  ferir  o  binômio  possibilidade/necessidade,
uma vez possuir também outra filha menor para prover o sustento, tendo, após
o  desconto  de  40%  (quarenta  por  cento),  restado-lhe  apenas  R$  200,00
(duzentos reais).

Requer,  assim, a redução dos provisionais para o importe de
20% (vinte por cento) sobre a sua remuneração e a compensação dos valores
pagos a maior.

Pois bem. 

Sabe-se  que o encargo alimentar é recíproco entre cônjuges e
companheiros, assim como entre pais e filhos, de acordo com os arts. 1.694 e
1.696, ambos do Código Civil.

Analisando  o  conjunto  probatório  colacionado  ao  caderno
processual,  verifica-se que restou comprovada a filiação da menor Camilla
Vitória de Oliveira Freitas (fls. 15). 

Outrossim, como já salientado quando da concessão da liminar,
em se tratando de fixação de alimentos, o juiz deve se pautar sempre pelo
binômio necessidade/possibilidade, utilizando-se, na essência, do princípio da
razoabilidade e do bom senso.

Ora,  a  lei  não  deseja  o  perecimento  do  alimentando,  mas
também não quer o sacrifício do alimentante. Nesse contexto, o art. 1.694, §
1º, do atual Código Civil verbera:

“Art.  1.694.  Podem  os  parentes,  cônjuges  ou
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
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que necessitem para viver de modo compatível com a
sua  condição  social,  inclusive  para  atender  às
necessidades de sua educação.
§ 1º  Os alimentos devem ser fixados na proporção
das necessidades do reclamante e dos recursos da
pessoa obrigada”.

Sobre o tema, disserta Maria Helena Diniz:

“Imprescindível será que haja proporcionalidade na
fixação  dos  alimentos  entre  as  necessidades  do
alimentando e os recursos econômico-financeiros do
alimentante, sendo que a equação desses dois fatores
deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se
em conta que a pensão alimentícia será concedida
sempre  'ad  necessitatem'.”  (In.  Código  Civil
Anotado, 4ª ed., Saraiva, p. 361).

Acerca  da  matéria,  tem  entendido  o  Tribunal  de  Justiça  de
Minas Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DE  FAMÍLIA.
INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE.  FIXAÇÃO
DE  ALIMENTOS.  FILHA  MENOR  IMPÚBERE.
OBRIGAÇÃO.  BINÔMIO  NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE.  13º  SALÁRIO.  INCIDÊNCIA.  A
pensão  alimentícia  deve  se  adequar  ao  binômio
necessidade-possibilidade,  como  definido  pelo
legislador civil, o que, em outras palavras, significa
dizer  que  ela  deve  ser  prestada  em  patamar
compatível  com  a  condição  financeira  de  quem
paga, bem como dentro da necessidade daquele que
recebe.  Sendo  constatadas  a  possibilidade  e  a
necessidade  das  partes,  a  fixação  da  pensão  em
valor  compatível  é  medida  que  se  impõe,
considerando-se  as  provas  existentes  nos  autos.
(TJMG;  APCV  1.0024.10.252902-1/001;  Relª  Desª
Vanessa  Verdolim  Hudson  Andrade;  Julg.
01/10/2013; DJEMG 09/10/2013).(grifo nosso).

PROCESSO  CIVIL.  FAMÍLIA.  ALIMENTOS
PROVISÓRIOS.  TUTELA  ANTECIPADA.
MAJORAÇÃO  DA  PENSÃO  ALIMENTÍCIA  EM
FAVOR  DA  FILHA  DO  CASAL.  O  valor  dos
alimentos deve guardar fidelidade não somente com
as  necessidades  do  credor,  mas  também  com  a
capacidade econômica do devedor. Hipótese em que
os alimentos provisórios fixados em 65% do salário
mínimo  devem  ser  majorados  em  face  da
necessidade  do  alimentado. (TJMG;  AGIN
1.0707.13.010287-4/001;  Rel.  Des.  Alberto  Vilas
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Boas; Julg. 20/08/2013; DJEMG 23/08/2013). (grifo
nosso).

Cumpre ressaltar que, em se tratando de alimentos provisórios,
o  julgador  deve  agir  com  cautela  no  seu  arbitramento,  uma  vez  que  a
observância do binômio alimentar ocorre, num primeiro momento, com base
nos elementos superficiais e iniciais que instruem os autos.

Em face do seu caráter de irrepetibilidade,  o perigo de dano
deve  ser  avaliado  de  maneira  bilateral,  atentando-se  às  necessidades  do
alimentando e a disponibilidade de recursos financeiros do alimentante. 

No caso em apreço, o agravado demonstra possuir outra filha
menor para prover o sustento. Por outro lado, do que consta nos autos, com o
desconto  de  40%  (quarenta  por  cento)  de  sua  remuneração,  restou  ao
alimentante  apenas R$ 222,01 (duzentos e vinte e dois reais e um centavo),
impossibilitando, portanto, a sua subsistência e a de sua outra filha. 

Dessa forma, com já mencionado, para a estipulação do valor
devido  é  preciso  buscar  o  difícil  equilíbrio  entre  as  necessidades  do
alimentando  e  a  capacidade  do  alimentante.  Assim,  a  balança
necessidade/possibilidade  encontra-se  em  patente  desequilíbrio  quando  se
observa  de  um lado o alimentante  com sua  outra  filha  menor,   tendo que
sobreviver com apenas R$ 222,01 (duzentos e vinte e dois reais e um centavo)
e  do  outro,  a  alimentada,  ora  agravada,  que  está  a  perceber  R$  886,21
(oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) à título de provisionais.

Assim,  entendo  que  a  fixação  de  alimentos  provisionais  em
20% (setenta por cento) dos rendimentos do agravante condiz,  prima facie,
com as peculiaridades do caso em comento,  obedecendo aos princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade.

Por  fim,  cumpre  ressaltar  que  o  novo  quantum,  ora  fixado,
atende à situação que ora se vislumbra, num exame superficial dos autos. Com
efeito,  somente  após  a  completa  instrução  do  feito,  sob  o  crivo  do
contraditório, será possível a perfeita fixação de uma verba alimentar justa.

Por conseguinte, quanto ao pleito de compensação dos valores
pagos a maior, tenho que tal não merece guarida, haja vista a característica de
irrepetibilidade inerente aos alimentos provisionais.

Abaixo  colaciono  julgado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
sobre o assunto:

DIREITO  CIVIL.  ALIMENTOS.  AÇÃO  DE
ALIMENTOS.  ALIMENTOS  PROVISÓRIOS  E
DEFINITIVOS.  EFEITO  RETROATIVO  DA
SENTENÇA QUE PROMOVE A MAJORAÇÃO DO
VALOR. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, os
alimentos  definitivos,  quando  fixados  em  valor
inferior  ao  dos  provisórios,  não  geram  para  o
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alimentante o direito de pleitear o que foi pago a
maior,  tendo  em  vista  irrepetibilidade  própria  da
verba  alimentar. 2.-  Todavia,  quando  fixados
definitivamente em valor superior ao dos provisórios,
terão efeito retroativo (Lei nº 5.478/68, art. 13, § 2º),
facultando-se  ao  credor  pleitear  a  diferença.  3.-
Recurso  Especial  provido  para  assegurar  a
retroatividade do valor maior, fixado pela sentença.
(Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.318.844;
Proc.  2011/0179694-9;  PR;  Terceira  Turma;  Rel.
Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  07/03/2013;  DJE
13/03/2013)

Ante o exposto, conheço do recurso e  DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao agravo de instrumento, para fixar os alimentos provisórios em
20% (vinte por cento) sobre os rendimentos do agravante. 

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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