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PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. 
CONVERSÃO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
EM RETIDO. CONSTATAÇÃO DE LESÃO GRAVE 
E  DE  DIFÍCIL  REPARAÇÃO.  REJEIÇÃO  DA 
PREFACIAL.

-  Conforme  a  dicção  do  art.  522  do  Código  de 
Processo Civil, só caberá Agravo de Instrumento nas 
situações em que a decisão for suscetível de causar 
lesão grave e de difícil reparação, ou, ainda, quando 
for inadmitida Apelação ou com relação aos efeitos 
em que a mesma é recebida. Logo, restando o caso 
dos  autos  enquadrado  em  qualquer  dessas 
situações,  inaplicável  a  conversão  do  recurso  em 
sua modalidade retida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR 
DE  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS  IMÓVEIS  E 
AUTOMÓVEIS.  DEFERIMENTO  DE  LIMINAR. 
COMPRA  E  VENDA.  POSSÍVEL  SIMULAÇÃO. 
VENDEDOR  ACOMETIDO  DE  DEPRESSÃO 
QUANDO  DA  REALIZAÇÃO  DO  NEGÓCIO. 
INDÍCIOS  CARACTERIZADOS  ATRAVÉS  DE 
ATESTADO  MÉDICO.  VEROSSIMILHANÇA  DAS 
ALEGAÇÕES.  BLOQUEIO  COM  ESCOPO  DE 
EVITAR  UMA  POSSÍVEL  DILAPIDAÇÃO  DO 
PATRIMÔNIO  DO  DE  CUJUS.  PERIGO  DA 
DEMORA  COMPROVADO.  PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS DO ART. 273 DA LEI ADJETIVA 
CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO 
INSTRUMENTAL. 
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- A incapacidade relativa pode ensejar na anulação 
do contrato de compra e venda, nos termos do inciso 
I, do art. 171 do Código Civil.

-  “Art.  171.  Além  dos  casos  expressamente  
declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
I – por incapacidade relativa do agente;” (Art. 171, I, 
do CC).

-  Existindo  conjunto  probatório  acostado  com  a 
inicial com indícios suficientes de que o contrato de 
compra  e  venda  de  imóvel  entabulado  entre  o 
Agravante  e  o  de  cujus caracteriza-se  como 
anulável,  em  virtude  da  incapacidade  relativa  de 
uma das partes à época de sua celebração, mostra-
se necessária a ordem judicial de bloqueio do bem, 
evitando  a  sua  transferência  para  terceiros, 
assegurando, assim, o resultado útil da demanda.

-  A simulação consiste  num desacordo  intencional 
entre  a  vontade interna e  a  declarada,  para  criar, 
aparentemente,  um  ato  negocial  que  inexiste,  ou 
para  ocultar,  sob  determinada  aparência,  acordo 
ilícito, o que acarretaria a invalidade do negócio. 

- “É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá  
o  que  se  dissimulou,  se  válido  for  na  substância” 
(Art. 167 do CC).

- No contrato de compra e venda de imóvel,  caso 
haja  apenas  a  transferência  do  bem,  sem  a 
necessária contraprestação pecuniária,  pode restar 
caracterizado negócio jurídico simulado com o intuito 
de disfarçar possível doação.

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. 369.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por  Abelardo 

Rabelo  da  Silva,  inconformado  com a  Decisão  Interlocutória  proferida  pela 

Juíza da 1ª Vara da Comarca de Sapé que, nos autos da Ação Cautelar de 

Indisponibilidade  de  Bens  Imóveis  e  Automóveis  nº  0001727-

29.2014.815.0351, ajuizada por Maria Fabiana André dos Santos e José Matias 

2



Agravo de Instrumento nº 2007466-32.2014.815.0000

Neto, concedeu a tutela antecipada, determinando o bloqueio dos imóveis que 

pertenceram  a  José  Matias  Filho,  tornando-os  intransferíveis  até  ulterior 

deliberação (fls. 02/09).

Inicialmente,  o  Agravante informa que, na Ação Cautelar,  os 

Agravados Maria Fabiana André dos Santos e José Matias Neto, que eram 

companheiro e genitor do de cujus, respectivamente, questionam os contratos 

de compra e venda dos imóveis, sob o argumento de que as vendas se tratam, 

na verdade, de simulação, constituindo negócios jurídicos nulos, porquanto o 

estado de saúde de José Matias Filho, meses antes do seu falecimento, não 

lhe permitia ler documentos.

Em suas razões, o Agravante alegou a falsidade dos atestados 

médicos apresentados pelos Agravados para demonstrar a incapacidade do de 

cujus.

Acrescentou que as escrituras públicas demonstram que houve 

pagamento no momento da aquisição dos imóveis por parte do Recorrente, 

bem como assevera que adquiriu os bens de maneira legítima, sem nenhuma 

artimanha. 

Pleiteou, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o 

provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para tornar sem 

efeito, especificamente, o bloqueio do imóvel localizado na Av. Getúlio Vargas, 

nº39, Centro, Sapé-PB. 

A parte instruiu o recurso com a cópia da decisão agravada (fls. 

291/296), certidão de intimação (fl. 11) e cópias das procurações outorgadas 

aos advogados de ambas as partes (fls. 31, 32 e 306). 

Tutela recursal negada, às fls. 313/314, pelo Exmo. Des. José 

Ricardo Porto, que, posteriormente, averbou-se suspeito (fl. 340), vindo-me os 

autos conclusos, por redistribuição. 
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Contrarrazões às fls. 319/326.

Parecer do Ministério Público às fls.  331/338, opinando pela 

rejeição  da  preliminar  de  inadmissibilidade  do  Agravo  de  Instrumento,  bem 

como pelo desprovimento da presente súplica instrumental.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar  Arguida  nas  Contrarrazões:  Conversão  do 
Agravo de Instrumento em Retido.

Sem  maiores  delongas,  inaplicável  a  conversão  da  Súplica 

Instrumental em Retida.

Segundo o art. 522 do Código de Processo Civil, com a nova 

redação que lhe  foi  dada pela  Lei  nº  11.187/05,  o  recurso  de agravo será 

manejado,  em  regra,  na  sua  modalidade  retida,  admitindo-se, 

excepcionalmente,  a sua forma de instrumento quando se estiver  diante de 

decisões suscetíveis de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, ou 

quando for inadmitida Apelação, bem como quando disser respeito aos efeitos 

em que esta é recebida. Para tanto, vejamos o que prescreve o referido artigo: 

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no 
prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se 
tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão 
grave e de difícil reparação, bem como nos casos de 
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em 
que a apelação é recebida, quando será admitida a sua 
interposição por instrumento.

Nesse  sentido,  com  propriedade,  as  lições  de  Nelson  Nery 

Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, p. 1076, 14ª ed., Ed. RT, 2014: 

“O  agravo  será  de  instrumento  quando  a  decisão 
tiver aptidão para causar à parte lesão grave e de 
difícil  reparação.  A  verificação  desses  requisitos 
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legais deverá ser feita caso a caso e competirá ao 
tribunal  –  onde  o  agravante  deverá  interpor 
diretamente o seu recurso -, por ato do relator que é 
o juiz preparador do recurso, dar concretitude a esse 
conceito legal indeterminado (“lesão grave e de difícil 
reparação”).”

Com efeito, verifica-se que no decisório refutado fora imposta 

medida coercitiva em desfavor do Recorrente, privando-o do pleno exercício 

dos direitos de propriedade sobre o imóvel. Portanto, não há que se falar na 

conversão da presente instrumental em Agravo na modalidade retida.

Com  base  nessas  considerações,  a  presente  questão 
prévia merece ser recusada.

MÉRITO

Analisando a controvérsia posta em juízo, constata-se que os 

Agravados  ingressaram  com  “Ação  Cautelar  de  Indisponibilidade  de  Bens 

Imóveis  e  Automóveis  c/c  Entrega  de  Bens  c/c  Bloqueio  de  Contas  e 

Investimentos” contra os compradores dos imóveis de José Matias Filho, que 

são a irmã, primo e sobrinha do falecido, sob o argumento de que o negócio 

jurídico  efetuado  se  realizou  de  maneira  fraudulenta,  visto  a  debilidade  de 

saúde do de cujos na ocasião das referidas alienações.

Os  Promoventes  (Maria  Fabiana  André  dos  Santos  e  José 

Matias  Neto,  respectivamente,  companheira  e  filho  do  falecido),  alegaram, 

ainda, que o patrimônio de José Matias Filho foi dilapidado por seus familiares, 

sendo por eles mesmos adquiridos, fato demonstrado por meio dos contratos 

de compra e venda e das certidões emitidas pelo cartório de registro de imóvel 

(fls. 126/133).

Além disso, os Demandantes, ora Agravados, informaram que 

o de cujus foi diagnosticado com depressão na época em que foram realizadas 

as transferências dos bens, conforme demonstrado no atestado médico do Dr. 

Maurílio Onofre Deininger, anexado à fl. 109.
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Pela  análise  do  conjunto  probatório  acostado  ao  caderno 

processual vislumbro indícios suficientes de que o negócio jurídico entabulado 

entre  o  Agravante  e  o  falecido  caracteriza-se  como  passível  de  anulação, 

porquanto, esse último, na época de sua realização, encontrava-se “com sinais 

evidentes de depressão” - fl. 109.

Tal  fato  pode  caracterizar  uma  incapacidade  relativa,  o  que 

ensejaria  na  anulabilidade  do  contrato  de  compra  e  venda,  nos  termos  do 

inciso I do art. 171 do Código Civil.

Vejamos o que leciona o dispositivo acima declinado:

“Art.  171.  Além  dos  casos  expressamente 
declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
I – por incapacidade relativa do agente;”

Ainda  a  título  de  corroborar  com  o  entendimento  acima 

abordado, transcrevo passagem do parecer da Procuradoria de Justiça, haja 

vista a Procuradora ter abordado, com percuciência, sobre a possibilidade de 

simulação do negócio jurídico, conforme se observa abaixo:

“Mais adiante, alega o agravante que o imóvel  em 
questão está quitado e que, a aquisição foi feita de 
forma legítima, conforme consta das escrituras aos 
autos.

Contudo, o argumento acima exposto resta bastante 
questionável,  eis que o simples fato de constar na 
escritura  pública  a  quitação  do  imóvel  não  faz 
desaparecer  a  possibilidade  de  simulação  no 
contrato de compra e venda.

Isso porque, resta claro nos autos (fls. 126/133) que, 
em um pequeno intervalo de menos de dois meses, 
várias pessoas da família do de cujus manifestaram 
interesse  em  comprar  seus  bens.  Consoante  se 
extrai  dos autos,  as vendas começaram em 17 de 
janeiro de 2014 e, em 27 de fevereiro de 2014, três 
imóveis do falecido já tinha sido objeto de contrato 
de  compra  e  venda.  Ressalta-se  que  todas  as 
transações  foram  efetuadas  entre  familiares 
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próximos, como irmã, sobrinha e primo do falecido. 
Tudo isto leva a crer na existência bastante provável 
de simulação.”

Além do mais, mesmo que não comprovada a incapacidade do 

falecido, pela narrativa fática desenvolvida na exordial da ação, concebo que 

pode ter  ocorrido  uma simulação de contrato  de  compra e  venda,  no  qual 

apenas houve a transferência de bens do falecido para seus familiares sem a 

necessária contraprestação pecuniária, numa forma transvestida de doação.

A  simulação  consiste  num  desacordo  intencional  entre  a 

vontade interna e a declarada, para criar, aparentemente, um ato negocial que 

inexiste,  ou  para  ocultar,  sob  determinada  aparência,  acordo  ilícito,  o  que 

acarretaria a invalidade do negócio. 

Vejamos o que preceitua o art. 167 da Lei Substantiva Civil:

“É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o  
que se dissimulou, se válido for na substância” (Art. 
167 do CC).

Dito  isso,  vislumbro  que  o  Magistrado  de  base  agiu 

acertadamente,  posto  que  observou  a  presença  dos  requisitos  necessários 

para  a  concessão  da  liminar,  porquanto,  além  do  fumus  boni  iuris acima 

especificado, se deixasse para decidir sobre a indisponibilidade do bem em 

questão após o transcurso normal do processo, poderia o imóvel ser liquidado, 

tornando-se a cautelar ineficaz e acarretando prejuízo irreparável aos Autores, 

ora Agravados.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CAUTELAR 
INOMINADA.  LIMINAR.  BLOQUEIO  DE  BEM 
IMÓVEL.  REQUISITOS.  FUMUS  BONI  E 
PERICULUM IN MORA. Verificada a presença dos 
requisitos legais para a concessão de medida liminar 
em  ação  cautelar  deve  ser  mantida  a  ordem  de 
bloqueio para a venda de imóvel para assegurar o 
resultado da demanda, bem como para proteger o 
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patrimônio da parte.RECURSO DESPROVIDO.1 

Ressalte-se  que  a  decisão  agravada  não  causou  dano 

irreparável ao Agravante, já que o imóvel está indisponível apenas para venda, 

como meio de garantir a discussão imposta nos autos, sendo insuficiente sua 

alegação,  pois  não  demonstrou  como  estaria  o  bloqueio  ligado  à  possível 

prejuízo a ser suportado.

Da mesma forma, o risco iminente de futuras transmissões dos 

imóveis questionados na presente lide em favor de terceiros estranhos, o que 

acarretaria prejuízos materiais irreversíveis para os Agravados, torna a medida 

necessária para evitar a dilapidação do patrimônio objeto da disputa, enquanto 

perdurar o litígio. Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“Agravo  de  Instrumento.  Ação  de  Cobrança.  
Alegação de dilapidação do patrimônio do devedor.  
Antecipação de tutela deferida. Indisponibilidade de  
todos os bens do devedor. Valor desproporcional ao  
cobrado.  Limitação.  Fixação  de  multa  diária.  
Possibilidade.  Redução.  Provimento  parcial  do  
recurso. De acordo com o art. 273, do CPC, o juiz  
poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou  
parcialmente,  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no  
pedido  inicial,  desde  que,  existindo  prova  
inequívoca,  se  convença  da  verossimilhança  da  
alegação. Ao decretar a indisponibilidade dos bens  
do devedor, no intuito de garantir  o pagamento da  
dívida, esta deve se limitar ao valor devido. A multa  
diária deve ser fixada em valor razoável,  a fim de  
inibir o descumprimento da decisão judicial,  porém 
sem causar o enriquecimento ilícito do credor.”2

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA  QUE  DETERMINA  A 
INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE 
VALORES.  INDÍCIOS  DE  FRAUDES 
PERPETRADAS  POR  EX-EMPREGADOS.  
PRESENÇA  DO  FUMUS  BONI  IURIS  E  
PERICULUM  IN  MORA.  PODER  GERAL  DE 
CAUTELA DO JUIZ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 

1 TJ-PR   , Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 20/02/2013, 11ª  
Câmara Cível.
2 TJPB - Acórdão do processo nº 00120110101092001 - Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator  
José di Lorenzo Serpa - j. em 29/03/2012.
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DESPROVIMENTO.  -  Sem  perder  de  vista  a  
gravidade  da  medida  acautelatória  de  
indisponibilidade  dos  bens,  a  envolver  o  direito  
fundamental  de  propriedade,  entendo  que  sua  
decretação fica condicionada à demonstração, ainda  
que  indiciária,  de  tentativa  de  fraude  ou  de  
dilapidação patrimonial.” 3

Desse  modo,  verifica-se  a  presença  da  solidez  jurídica  dos 

argumentos desenvolvidos na decisão vergastada, porquanto existem indícios 

de negócio jurídico simulado,  bem como o bloqueio do imóvel  visa evitar a 

dilapidação  do  patrimônio  do  falecido,  até  apurada  possível  nulidade  do 

contrato de compra e venda. 

Outrossim, constata-se que a decisão do magistrado também 

cumpre o requisito do  periculum in mora,  conforme já ressaltado, porquanto 

impede uma possível malversação do bem, o que ocasionaria a ineficácia da 

cautelar, bem como manteve a permanência da titularidade e posse do imóvel 

em favor do Agravante, não lhe ocasionando maiores prejuízos. 

Ante  tais  considerações,  REJEITO  A PRELIMINAR de 
conversão  da  presente  instrumental  em  Agravo  Retido, e,  no  mérito, 
DESPROVEJO O RECURSO, mantendo incólume a Decisão Interlocutória 
recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora  Maria de Fátima Moraes Bezerra 
Cavalcanti  e o Excelentíssimo Senhor  Doutor João Batista  Barbosa  (Juiz 
convocado para  substituir  o  Des.  João Benedito  da  Silva),  convocado para 
compor o quórum, em razão da averbação de suspeição do Desembargador 
José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.

3TJPB -Acórdão do processo nº 06820110003792002 -Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator  
Manoel Soares Monteiro - j. em 23/02/2012 
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
  Relator
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