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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 

nº 2237292-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é 

agravante F. R. L., é agravada A. A. M. DE M. L..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade 

com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ 

JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI 

FERREIRA.

São Paulo, 10 de janeiro de 2020.

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2237292-40.2019.8.26.0000

Número de origem: 1005069-29.2019.8.26.0099

Agravante: F. R. L.

Agravada: A. A. M. de M. L.

Interessado: E. M. L (menor representado)

Comarca: Bragança Paulista  1ª Vara Cível 

MM. Juiz de 1ª Instância: Carlos Eduardo Gomes dos Santos

VOTO nº 36770

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO  FAMÍLIA  DIVÓRCIO 

LITIGIOSO  Inconformismo contra decisão que, dentre 

outros comandos, rejeitou o pedido de redução do valor 

dos alimentos provisórios e indeferiu a decretação do 

divórcio antes da prolação de sentença  Verba alimentar 

que comporta redução, porém, não nos moldes 

pretendidos pelo agravante  Particularidades do caso em 

comento que devem ser observadas, entretanto, não 

obstam eventual conclusão diversa a ser obtida pelo MM. 

Juízo monocrático após a devida instrução processual  

Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar  

Direito potestativo  Decisão reformada também neste 

ponto  Recurso provido em parte.  

RELATÓRIO.
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1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra 

a r. decisão digitalizada às fls. 20 (fls. 96 dos autos de origem) que, em 

ação de divórcio e outras pendengas proposta pela agravada em 

face do agravante, revogou a decisão de fls. 93, deferiu os benefícios 

da justiça gratuita ao varão, rejeitou o pedido de redução do valor 

dos alimentos provisórios, anotou que o divórcio será decretado por 

ocasião da sentença, bem como reiterou a necessidade de se 

aguardar a audiência designada perante o CEJUSC (fls. 48).

2. Irresignado, insurge-se o agravante, sustentando, em apertada 

síntese, que a manutenção da porcentagem arbitrada a título de 

alimentos provisórios fere o trinômio alimentar. Elenca o valor mensal 

despendido em relação às despesas essenciais além da verba 

alimentar devida ao filho comum, quais sejam: financiamento do 

imóvel no valor de R$ 335,00; financiamento do veículo R$ 571,94; 

condomínio R$ 85,00; convênio médico R$ 227,12; internet R$ 99,00; 

água/luz R$ 66,40; faculdade R$ 253,09; aluguel R$ 500,00.

3. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para 

que seja determinada modificação do valor arbitrado de 25% (vinte e 

cinco por cento) para a aproximadamente 16% (dezesseis por cento), 

de seus proventos líquidos. Caso não seja esse o entendimento que, 

pelo menos, se reduza o valor a 18% (dezoito por cento) dos seus 

rendimentos Líquidos, já que ele já arca praticamente com todas as 
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despesas de seu filho, além de pagar sozinho o financiamento do 

imóvel e do carro do casal. De igual sorte, como o divórcio é fato 

incontroverso entre as partes, requer de pronto que seja decretado o 

divórcio entre as partes, devendo ser expedido o referente 

mandando de averbação sem demora. Ao final requer o provimento 

do reclamo. 

4. Recebi o recurso e concedi parcialmente a liminar pretendida, 

por vislumbrar relevância na fundamentação do agravante (fls. 

86/90).

5. A agravada não apresentou resposta (vide certidão acostada 

às fls. 93).

6. Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pela 

manutenção da verba alimentar provisória arbitrada pelo MM. Juízo 

de piso (fls. 98/99).

FUNDAMENTOS.

7. O agravo merece parcial provimento.

8. Conforme adiantado pela r. decisão que concedeu o pedido 

liminar, com razão o agravante, ao menos em parte.

9. Mostra-se relevante verificar o recibo de pagamento do 

agravante (acostado às fls. 67 dos autos de origem) e demais 

documentos acostados às fls. 61 e seguintes do instrumento, 
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demonstrando os seus ganhos e gastos atuais, sendo plausível o 

argumento de dificuldade de atender ao valor arbitrado pelo 

magistrado a quo.

10. De fato, os alimentos provisórios em favor do filho comum, no 

valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos 

rendimentos líquidos onera demasiadamente o alimentante, o que 

exige o cuidado no arbitramento da obrigação alimentar, com o fim 

de que esta seja efetivamente atendida. 

11. Assim, os elementos trazidos aos autos recomendam, nesta 

sede de cognição sumária, a redução do valor da obrigação 

alimentar provisória, não na forma pretendida pelo agravante, mas 

para 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos.

12. Cumpre anotar, no mais, como bem enfatizado pela d. PGJ  

de cuja conclusão, embora brilhante e louvável, ouso discordar, a fim 

de prestigiar exequibilidade da imposição judicial em relação à 

obrigação alimentar em caráter provisório, e, a longo prazo, visando 

o bem-estar de todos os envolvidos  a documentação acostada ao 

presente instrumento aponta, em verdade, certa desordem 

financeira do alimentante, o qual compromete grande parte de seus 

rendimentos em razão da aquisição de bens (imóvel e veículo 

automotor).

13. Dito isso, ainda que tal decisão tenha sido feita na constância 
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do casamento e em benefício da família, o dever de sustento dos 

genitores (leia-se: mãe e pai) em relação ao menor Enzo deve ser 

observado, de modo que a presente decisão não prejudicará 

entendimento diverso do i. magistrado singular, após detida análise 

do conjunto probatório.

14. Prosseguindo, quanto ao pleito de decretação do divórcio, não 

obstante o entendimento firmado pelo i. Magistrado a quo, entendo 

ser possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido 

de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no 

inc. IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, no caso em tela, 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

15. Nesse diapasão  em se tratando de direito potestativo1 , não 

cabe aguardar pelo julgamento do mérito dos demais temas 

atrelados ao negócio jurídico em questão.

16. Assim, de rigor a decretação, em sede liminar, do divórcio das 

partes, devendo prosseguir a ação em relação aos demais pedidos.

17. Destarte, dou por prequestionados, neste grau de jurisdição, 

todos os dispositivos legais e constitucionais eventualmente citados 

em sede recursal.

18. Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO 
1 “Poder que uma das partes se reserva de alterar determinada relação jurídica”  CUNHA, Sérgio 
Sérvulo da Cunha. Dicionário compacto do direito. 9 ed.. São Paulo: Saraiva  
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ao recurso, para o fim de reduzir os alimentos provisórios em prol do 

menor Enzo para o montante correspondente a 20% (vinte por cento) 

dos rendimentos líquidos do agravante e decretar o divórcio das 

partes, tudo nos termos da fundamentação supra. 

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

RELATOR
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