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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA COM 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE 
SIMULAÇÃO  EM  DEMANDA  DE  INTERDIÇÃO. 
MATRÍCULA  DO  PROMOVIDO  EM  INSTITUIÇÃO  DE 
ENSINO.  LAUDOS  MÉDICOS  COMPROVANDO 
ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA.  NÃO DEMONSTRAÇÃO 
DE  APTIDÃO  PARA  INGRESSO  NO  MERCADO  DE 
TRABALHO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DOS 
FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  DO 
DEMANDANTE.  EXEGESE  DO  ART.  333,  I,  DA  LEI 
ADJETIVA  CIVIL. INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  557, 
CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO AO AGRAVO.

-  “RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO  E  
PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  MEDIDA 
CAUTELAR.  SUSPENSÃO  DA  EXECUÇÃO  DO 
ACÓRDÃO  RESCINDENDO.  TÉCNICO  DO  TESOURO 
NACIONAL COM PROVENTOS DE AUDITOR. AUSÊNCIA 
DOS  PRESSUPOSTOS  CAUTELARES  ESPECÍFICOS,  
BEM  COMO  DA  PLAUSIBILIDADE  DO  DIREITO 
INVOCADO NO PEDIDO RESCISÓRIO.  VIOLAÇÃO NÃO 
CARACTERIZADA.
Não se admite a concessão de medida cautelar com vistas a  
suspender a execução de acórdão rescindendo se estiverem  
ausentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni  
iuris.
A  plausibilidade  do  direito  invocado  no  pedido  
rescisório deve reverter-se de força excepcional para, 
sobrestando  os  efeitos  exeqüendos,  sobrepor-se  à  
coisa  julgada  rescindenda.  Recurso  desprovido.”  (STJ.  
REsp  514141  /  CE.  Rel.  Min.  José  Arnaldo  da  Fonseca.  J.  em 
07/10/2004). Grifei.
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-  Infere-se  que o simples fato  do promovido ter  realizado 
matrícula  em  instituição  de  ensino  e  retornado  à  vida 
acadêmica,  não  tem  o  condão  de  desconstituir  a  força 
probatória  dos  atestados,  perícia  e  laudos  médicos 
constantes nos autos da ação alvo da presente rescisória, os 
quais demonstram a incapacidade do mesmo para gerir sua 
própria  vida,  uma vez que é acometido por  enfermidades 
como:  episódio  depressivo  grave com sintomas psicóticos 
(CID 10: F32.3) e outros transtornos decorrentes de doença, 
lesão ou disfunção cerebral (CID 10: F07.8).

-  “Tratando-se  de  absolutamente  incapaz,  não  se  há  
falar  em  decadência/prescrição;  2.  Laudo  pericial  
produzido  em  ação  de  interdição  já  transitada  em 
julgado, que constatara a incapacidade do autor para o  
exercício  de  atividades  laborativas  e  para  a  vida  
independente,  decorrente  de  retardo  mental,  
insusceptível  de  reabilitação,  é  meio  suficiente  para  
aferição  do  requisito  necessário  para  o  
restabelecimento do benefício de amparo social devido  
a pessoa deficiente.”

V I S T O S.

Trata-se  de  Pedido  de  Tutela  Antecipada realizado por  Luciana  Maria 
Gouveia Barreto com o fito de rescindir sentença lançada pelo Juízo de Direito da 4ª 

Vara  de  Família  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de  Interdição  nº 

200.2012.002.175-9 movida por Maria Dalva Trindade de Oliveira, julgou procedente o 

pleito  formulado pela primeira promovida,  decretando a interdição de  Diego Trindade 
Barreto.

A rescindente defende, inicialmente, que diante da exposição fática e dos 

documentos colacionados aos autos, especialmente o contrato de matrícula do segundo 

demandado em instituição de ensino superior,  não há dúvidas de que toda a relação 

processual ocorrida na ação rescindenda foi simulada.

Outrossim, sustenta que a colusão entre as partes deve ter uma finalidade 

específica,  qual  seja,  fraudar  a  legislação previdenciária,  pretendendo  burlar  a  Lei  nº 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
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providências, e do Decreto nº 3.048/99.

Ademais, aduz que ocorreram incongruências na ação de interdição, como a 

apresentação de documentação atestando a incapacidade de Diego Trindade Barreto, no 

ano de 2009, logo em seguida, em 2011, o mesmo fora aprovado em vestibular e iniciou 

um curso de nível superior em instituição de ensino privado.

Ao final, requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela, no sentido 

de determinar a suspensão dos efeitos da sentença proferida no processo rescindendo 

até o julgamento final da ação rescisória (fls. 02/20).

Acostou documentos – fls. 21/172.

Efeito suspensivo negado às fls. 176/179.

Parecer do Ministério Público às fls. 188, sem manifestação quanto ao 
mérito do recurso.

É o breve relatório. 

DECIDO.

Mantenho-me fiel a posição esposada por ocasião da apreciação do pedido 

liminar. Por isso, permito-me reproduzir o que fora afirmado naquela oportunidade, eis que 

suficiente ao caso, in verbis:

“Inicialmente, destaco que para o deferimento de pedido de 
antecipação de tutela em ação rescisória, não basta apenas 
a mera aparência do bom direito, mas sim a quase liquidez e  
certeza da procedência do pedido rescisório, pois o objeto  
da  demanda é  a desconstituição de sentença acobertada  
pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, trago à baila aresto do Superior Tribunal de  
Justiça:

“RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO  E 
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PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  MEDIDA 
CAUTELAR.  SUSPENSÃO  DA  EXECUÇÃO  DO 
ACÓRDÃO  RESCINDENDO.  TÉCNICO  DO  TESOURO 
NACIONAL COM PROVENTOS DE AUDITOR. AUSÊNCIA 
DOS  PRESSUPOSTOS  CAUTELARES  ESPECÍFICOS,  
BEM  COMO  DA  PLAUSIBILIDADE  DO  DIREITO 
INVOCADO NO PEDIDO RESCISÓRIO.  VIOLAÇÃO NÃO 
CARACTERIZADA.
Não se admite a concessão de medida cautelar com vistas a  
suspender a execução de acórdão rescindendo se estiverem  
ausentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni  
iuris.
A  plausibilidade  do  direito  invocado  no  pedido  
rescisório deve reverter-se de força excepcional para, 
sobrestando  os  efeitos  exeqüendos,  sobrepor-se  à  
coisa  julgada  rescindenda.  Recurso  desprovido.”  (STJ.  
REsp  514141  /  CE.  Rel.  Min.  José  Arnaldo  da  Fonseca.  J.  em 
07/10/2004). Grifei.

Pois bem, analisando a controvérsia posta em juízo, a priori,  
verifico que a promovente afirmou existir uma colusão, onde  
toda  a  relação  processual  ocorrida  na  ação  rescindenda  
teria sido simulada.

Contudo,  infere-se  que  o  simples  fato  do  promovido  ter  
realizado matrícula em instituição de ensino e retornado à  
vida acadêmica, não tem o condão de desconstituir a força  
probatória  dos  atestados,  perícia  e  laudos  médicos  
constantes nos autos da ação alvo da presente rescisória,  
os quais demonstram a incapacidade do mesmo para gerir  
sua  própria  vida,  uma  vez  que  é  acometido  por  
enfermidades  como:  episódio  depressivo  grave  com 
sintomas  psicóticos  (CID  10:  F32.3)  e  outros  transtornos  
decorrentes de doença, lesão ou disfunção cerebral (CID 10:  
F07.8).

A  jurisprudência  Pátria  já  se  posicionou  conforme  o  
raciocínio ora esposado. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO.  PENSÃO  POR  MORTE.  
FILHA  MAIOR  INVÁLIDA.  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  A 
INVALIDEZ  DA  AUTORA  PRECEDEU  O  ÓBITO.  
DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA  RECONHECIDA.  
REQUISITOS  LEGAIS  PREENCHIDOS.  I.  Para  a  
concessão  do  referido  benefício  previdenciário,  torna-se  
necessário o implemento dos requisitos legalmente exigidos,  
nos termos da legislação em vigor à época do óbito. II.  A 
requerente comprovou a sua condição de inválida, por  
meio do laudo pericial produzido nos autos do processo  
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no qual  a  autora  pleiteia  aposentadoria  por  invalidez,  
datado de 19-05-2008, comprovando que a parte autora  
é  portadora  de  "sequela  de  paralisia  infantil,  com  
consequente desvio de coluna e artrose grave", que lhe  
causam  "incapacidade  total  e  permanente  para  o  
exercício  de  qualquer  atividade  laborativa".  III.  Foi  
realizada perícia médica psiquiátrica em 12-10-2010, nos  
autos de processo no qual  se pleiteia a interdição da  
autora,  que  concluiu  favoravelmente  à  interdição,  
"devido  à  capacidade  de  entendimento  e  
autodeterminação  estar  prejudicada  e  agravada  pelas  
sequelas limitantes e progressivas da paralisia infantil".  
lV. Para a caracterização da dependência econômica da  
filha maior inválida, deve ser comprovada a invalidez na  
época  do  óbito.  V.  Assim,  o  conjunto  probatório  é  
suficiente  a  demonstrar  que  a  requerente,  por  ser  
inválida,  dependia  economicamente  de  sua  falecida  
genitora, na data do óbito, ocorrido em 2004. VI. A parte  
autora faz jus à concessão do benefício de pensão por  
morte,  uma  vez  demonstrada  a  implementação  dos  
requisitos  legais,  nos  termos  da  legislação 
previdenciária.  VII.  Agravo a que se nega provimento.  
(Grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AMPARO 
SOCIAL.  DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO  
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.  TERMO A QUO.  
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS.  HONORÁRIOS.  1. 
Tratando-se de absolutamente incapaz, não se há falar  
em decadência/prescrição; 2. Laudo pericial produzido  
em  ação  de  interdição  já  transitada  em  julgado,  que  
constatara a incapacidade do autor para o exercício de  
atividades  laborativas  e  para  a  vida  independente,  
decorrente  de  retardo  mental,  insusceptível  de  
reabilitação, é meio suficiente para aferição do requisito  
necessário  para  o  restabelecimento  do  benefício  de  
amparo social devido a pessoa deficiente; 3. Caso em  
que o requisito de miserabilidade restou demonstrado,  
através de  laudo socioeconômico, realizado por assistente  
social, sendo o núcleo familiar do requerente composto por  
ele,  irmão,  cunhada  e  04  sobrinhos,  que  dependem  
basicamente  de  R$  198,00,  do  programa  bolsa  família  e  
biscates que rendem, em média, R$ 200,00 mensais; 4. As  
parcelas em atraso devem ser contabilizadas desde a data  
da cessação do amparo social, considerando que o mal que  
acomete o autor, é o mesmo que ensejou a concessão do  
primeiro  benefício,  permanecendo  até  os  dias  atuais;  5.  
Sobre as parcelas devidas devem incidir correção monetária  

                                                       Desembargador José Ricardo Porto                                                         5



Agravo de Instrumento nº 2006008-77.2014.815.0000

segundo  os  critérios  previstos  no  manual  de  cálculos  da  
justiça federal, a contar do débito e juros de mora na base  
de 0,5% ao mês, a partir da citação (lei nº 9.494/97, art. 1ºf,  
dada  pela  Medida  Provisória  nº  2.180-35/2001);  6.  
Honorários  advocatícios  mantidos  no  percentual  de  10%  
sobre o valor da condenação, mas, excluídas as parcelas  
vincendas  (Súmula  nº  111  do  stj);  151/672  7.  Apelação  
improvida e remessa oficial parcialmente provida. (Grifei)

Com  efeito,  ao  menos  a  princípio,  não  resta  claramente  
demonstrada a participação dos demandados em simulação,  
com  o  escopo  de  fraudar  lei  previdenciária  para  obter  
parcela de pensão por morte,  posto que as alegações da  
demandante  não  vieram  acompanhadas  de  conjunto  
probatório apto a atingir tal fim, suspendendo os efeitos da  
sentença objeto da presente ação.

Diante  dessas  razões,  enxergo,  neste  momento,  a  
ausência da solidez jurídica dos argumentos desenvolvidos  
pela recorrente, no que diz respeito ao Fumus Boni Iuris.”  
(fls. 176-179)

Nesse  trilhar  de  entendimento,  infere-se  que  o  laudo  demonstrando  a 

incapacidade do promovente não pode ser desconsiderado pelo simples fato do mesmo 

ter  realizado  matrícula  em  instituição  de  ensino,  haja  vista  não  restar  demonstrado 

satisfatoriamente a ausência ou redução da sua inaptidão para exercer qualquer atividade 

laborativa.

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à ausência de comprovação do 

fato constitutivo do direito do autor, pelo que se conclui que a suplicante acabou por não 

se desincumbir de seu ônus probatório. Vejamos:

Art. 333.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou  
extintivo do direito do autor. (destaquei!) (art. 333 do CPC)

Sobre a necessidade do autor provar minimamente o fato constitutivo do seu 

direito, preconiza a jurisprudência desta Corte:
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EMENTA  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE  
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS  
MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO INFERIOR  
AO  CONTRATADO.  AUTORIZAÇÃO  PARA  QUITAÇÃO  DE  
DÍVIDA  PRETÉRITA.  INEXISTÊNCIA  DE  IRREGULARIDADE  
OU ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.  
FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 333,  
II,  DO  CPC.  DANOS  MORAIS.  NÃO  CONFIGURADOS.  
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.  A  parte  
autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a  
teor do art. 333, I do CPC, ao passo que a demandada provou  
fato extintivo do direito alegado na exordial, demonstrando que  
promoveu  a  prestação  adequada  dos  serviços  a  que  se  
comprometeu. 0 mero dissabor não pode ser alçado ao patamar  
do  dano  moral,  mas  somente  aquela  agressão  que  exacerba  a  
naturalidade  dos  fatos  da  vida,  causando  fundadas  aflições  ou  
angústias  no  espírito  de  quem  ela  se  dirige  REsp  714611/PB,  
Quarta Turma, Relator Ministro César Asfor Rocha, julgado em  
12/09/2006.1 (Grifo nosso)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  
MORAIS  E  PATRIMONIAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  
ALEGADO  CONVÊNIO  ENTRE  A  ADMINISTRAÇÃO  
MUNICIPAL  E  CASA  BANCÁRIA,  POSSIBILITANDO  
EMPRÉSTIMOS,  PARA  SERVIDORES,  A  FIM  DE  QUITAR  
SALÁRIOS  ATRASADOS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  
PACTO FIRMADO POSSIBILITANDO APENAS EMPRÉSTIMOS  
CONSIGNADOS  AOS  SERVIDORES  MUNICIPAIS.  
NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERAS NOTIFICAÇÕES DE  
COBRANÇAS.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS 
CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA 
DO  ART.  333,  I,  DO  CPC. MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  
DESPROVIMENTO.  -  Cabe ao autor,  o ônus da prova do fato  
constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos fatos  
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado. Í-  
Constatando-se que o Convênio celebrado entre a Administração  
Municipal  e  a  Casa  Bancária,  refere-se  à  concessão  de  
empréstimos,  financiamentos  de  bens  de  consumo  e/ou  
arrendamentos  mercantis  aos  empregados/servidores  municipais,  
com pagamento mediante consignação em folha de pagamentos,  
nele não se inserindo qualquer cláusula alusiva a pagamentos de  
salários  atrasados,  mediante  empréstimos  efetivados  1.  elos  
servidores,  não merece  prosperar  a  alegada má-fé  e  o  conluio,  
porquanto não há provas que conduzam a esta afirmativa. - Não  
havendo prova da negativação,  mas,  sim,  meras  notificações  de  

1 TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  00120060273446002  -  Órgão  (4  CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES.  
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. em 04/06/2012.
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cobranças, não há se falar em dano moral.2 (Grifo nosso)

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
NEGATIVAÇÃO  NO  SERASA  E  NO  SPC.  AUSÊNCIA  DE  
CONSTRANGIMENTO.  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.  
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE  
CONVÊNIO  ENTRE  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  E  A  
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE  
EMPRÉSTIMO  POR  CONSIGNAÇÃO  EM  FOLHA  DE  
PAGAMENTO  DE SERVIDOR.  INEXISTÊNCIA.  EMPRÉSTIMO  
CONSIGNADO REALIZADO PELO AUTOR.  COMPROVAÇÃO.  
NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERAS NOTIFICAÇÕES DE  
COBRANÇA. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do  
direito  do  autor.  Inteligência  do  art.  333,  I,  do  CPC. 
Insubsistência  das  razões.  Desprovimento.  Verificando-se  que  o  
Convênio  celebrado  entre  a  Administração  e  a  Instituição  
Bancária refere-se à concessão de empréstimos, financiamentos de  
bens  de  consumo  e/ou  arrendamentos  mercantis  nos  
empregados/servidores  municipais,  com  pagamento  mediante  
consignação  em  Bilha  de  pagamento,  nele  não  se  inserindo  
qualquer  cláusula  alusiva  a  pagamentos  de  salários  atrasados,  
mediante  empréstimos  efetivados  pelos  servidores,  não  merece  
prosperar a alegada má-fé e o conluio, porquanto não há provas  
que conduzam a esta afirmativa.  Cabe ao autor, o ônus da prova  
do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova  
dos  fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do  direito  
reclamado. Não  havendo  prova  da  negativação,  mas  meras  
notificações de cobranças, não prospera o alegado dano moral, em  
razão deste fato, impondo-se a manutenção da sentença.3 (Grifei)

Ante o exposto,  nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, 

para manter inalterada a decisão de 1º grau.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014.

2 TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  01120070004723001  -  Órgão  (4ª  Câmara  Cível)  -  Relator  DES.  
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j. em 05/04/2010.
3 TJPB -  Acórdão do processo nº  01120080005348001 -  Órgão (4A CAMARA CIVEL) -  Relator  DES.  
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. em 21/09/2010.
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Des. José Ricardo Porto
J12/R06                       RELATOR                           
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