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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013133-96.2014.815.0000. 
Origem : 1ª Vara de Família da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Josemir Vasconcelos de Castro.
Advogado : Elson Carvalho Filho.

: Igor Espínola de Carvalho.
Agravada : Maria Madalena de Castro. 
Advogado : José Sueldo Gomes Bezerra Filho.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MEDIDA
PROTETIVA DE  IDOSO  C/C  ARROLAMENTO
DE  BENS.  DEFERIMENTO  DE  LIMINAR.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR.  INÉPCIA DA
INICIAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  MÉRITO.
CARÁTER  ACAUTELATÓRIO  DA  MEDIDA.
PRESENÇA  DO  FUMUS  BONI  IURIS  E  DO
PERICULUM  IN  MORA.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO DE BASE. DESPROVIMENTO. 

- Não há que se falar em inépcia da inicial por afronta
ao art. 282, I do Código de Processo Civil, porquanto
há  nos  autos  elementos  suficientes  para  identificar  a
parte autora.

- A ação cautelar de arrolamento de bens visa conservar
uma universalidade de bens de que a parte autora se diz
titular,  nas  hipóteses  em que haja  fundado receio  de
dissipação ou de extravio destes, encontrando previsão
no art. 855 e seguintes do Código de Processo Civil. A
ação em comento apenas preserva a incolumidade do
direito material do autor, não possuindo, pois, caráter
expropriatório. 

-  Em tais  casos,  para  a  concessão  de  liminar,  como
ocorre com todas as medidas cautelares, imprescindível
a demonstração dos requisitos de fumus boni Iuris e de
periculum in mora, o que restou demonstrado no caso
concreto.
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- Desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  rejeitar  a  preliminar,  e,  no  mérito,  negar provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposta  por  Josemir
Vasconcelos de Castro, desafiando decisão interlocutória proferida pelo Juiz da
1ª Vara da Família da Capital (fls. 202/204), nos autos da  Ação de Medida
Protetiva de Idoso c/c Medida Cautelar de Arrolamento de Bens proposta
por Maria Madalena Padilha de Castro.

Analisando os autos, verifica-se que  Maria Madalena Padilha
de Castro ajuizou a ação anteriormente mencionada, aduzindo, em suma, que
fora casada com  Josemir Vasconcelos de Castro  por mais de trinta anos, e
que, hodiernamente, vive em união estável com este. 

  Narrou, ainda, que o promovido, pessoa idosa com 87 (oitenta e
sete) anos, logrou-se vencedor em uma demanda trabalhista, por meio da qual
recebeu,  já  descontados  os  honorários  advocatícios,  aproximadamente  R$
8.640.000,00 (oito milhões seiscentos e quarenta mil reais), pagos da seguinte
forma: R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) adimplidos em 24 de
março de 2010 e R$ 8.000.000,00 (oito  milhões)  em 40 (quarenta)  parcelas
mensais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valores a serem recebidos de
julho de 2011 a novembro de 2014.

Aduziu que, no entanto, apesar de receber as vultosas quantias
mencionadas,  o  idoso  nunca  gozou  de  melhoria  em  sua  condição  de  vida,
porquanto  um  dos  filhos  do  casal,  Leonardo  Padilha  de  Castro,  passou  a
dilapidar o patrimônio do pai, utilizando o dinheiro deste da forma que lhe é
conveniente, sem qualquer prestação de contas.

Asseverou,  ainda,  que  outro  filho  do  casal  é  pessoa  incapaz,
necessitando  do apoio  financeiro  dos  genitores,  o  que  também vinha  sendo
obstado pelo segundo promovido.

Por fim, pugnou, em sede de medida cautelar de arrolamento de
bens, pelo bloqueio mensal na conta do idoso do valor de R$ 175.000,00 (cento
e setenta e cinco mil reais), até o julgamento de mérito da demanda, deixando
na conta o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês; bem
como para que fosse determinada a proibição de Leonardo Padilha de Castro
utilizar  as  senhas,  cartões  bancários,  cartões  de  créditos  do  Sr.  Josemir
Vasconcelos.

Analisando  a  medida  de  urgência,  o  juízo  singular  preferiu  a
seguinte decisão interlocutório, in verbis:
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“Diante  de  todo  o  exposto,  para  que  restem
preservados os interesses do casal e da prole, torna-se
de  extrema  significância  a  necessidade  da  referida
medida, pelo que CONCEDO a medida cautelar para
conceder o arrolamento de bens (indeterminados) do
Sr.  Leonardo  Padilha  de  Castro,  a  fim  de  garantir
eventual  execução,  bem como CONCEDO a medida
protetiva,  determinando que se oficie  às  instituições
bancárias  da  Caixa  Econômica Federal,  situado  no
Mag  shopping,  e  ao  Banco  do  Brasil,  situado  no
Bessa,  a  fim de que procedam, mensalmente,  com o
bloqueio do valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e
cinco mil reais) em todas as contas existentes em nome
do  Sr.  Josemir  Vasconcelos  de  Castro,  sob  pena  de
incorrerem em crime de desobediência, devendo ficar
na conta apenas a importância de R$ 15.000,00, que
só poderá ser movimentada pela Sra. Maria Madalena
Padilha  de  Castro,  que,  de  logo,  fica  autorizado
judicialmente.
Outrossim,  devem  ser  solicitadas  às  instituições
financeiras  mencionadas  as  informações  detalhadas
de todas as movimentações financeiras nas contas do
Sr.  Josemir  Vasconcelos  de  Castro,  no  prazo  de  10
dias”.

Irresignada,  a  parte  promovida  interpôs  o presente  Agravo de
Instrumento, arguindo, em síntese, a inépcia da inicial, por alegada afronta ao
artigo 282, II  do CPC, uma vez que a autora teria informado seu nome de
forma errônea, assim como seu endereço.

Asseverou, ainda, a impossibilidade de interdição provisória do
agravante, porquanto os atestados médicos demonstram que este se encontra em
pleno gozo de suas funções mentais. 

Continuando suas argumentações, aduz a ilegitimidade da parte
agravada  para  figurar  como curadora  do  Sr.  Josemir  Vasconclos  de  Castro,
porquanto esta não seria mais sua cônjuge, ao passo que qualquer ação que vise
a  interdição  prioriza  a  responsabilidade  da  família.  No  mesmo  sentido,
informou que a autora ajuizou ação de reconhecimento de união estável após a
propositura da demanda em análise.

Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão
agravada, fazendo retornar ao agravante o pleno gozo de suas funções civis,
bem como a administração de suas contas. No mérito, requer o provimento do
agravo para que seja a ação originária extinta sem julgamento de mérito.

Liminar indeferida (fls. 209/213).

Intimada,  a  parte  agravada  apresentou  contrarrazões
(fls.224/234), reafirmando os seus argumentos inicias. Ademais, assevera que a
medida deferida pelo magistrado de base objetivara resguardar o patrimônio do

Agravo de Instrumento nº 2013133-96.2014.815.0000           3



idoso, conforme, inclusive, parecer do Ministério Público atuante na demanda
originária. 

Aduz, ainda, que os ofícios recentemente remetidos pelos bancos
reforçam suas alegações, pois demonstram “saques de todas as ordens e dos
mais  elevados  valores”  efetuados  na  conta  do  Sr.  Josemir,  e  que  na  conta
poupança do idoso fora deixado apenas o valor de R$ 0,01 (um centavo). 

Por fim, pugna pela manutenção da decisão agravada. 

Instada,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,
opinando  pelo  desprovimento  do  agravo,  para  que  seja  mantida  a  decisão
vergastada.

É o relatório.

VOTO.

Da preliminar

Inicialmente, quanto à alegação de inépcia da inicial por afronta
ao art. 282, I do Código de Processo Civil, entendo que não merece prosperar,
porquanto há nos autos elementos suficientes para identificar a parte autora.

Em comentário  ao  dispositivo  supramencionado,  Nelson  Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade (  In  Código de Processo Civil Comentado, 13ª
Ed.,  pg.  662) asseveram  que: “Sendo  possível  a  individuação,  ainda  que
incompleta a qualificação, o requisito estará preenchido”.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 

Do mérito

Na origem, a parte ora recorrida sustenta viver em união estável
com o Sr. Josemir Vasconcelos de Castro, tendo direito aos bens, que foram
adquiridos na constância do relacionamento. Relata, ainda, que o filho do casal,
Leonardo Padilha de Casto, encontra-se dilapidando o patrimônio do genitor,
pugnando pela aplicação de medida protetiva em face do Sr. Josemir, bem como
pela concessão da medida cautelar de arrolamento de bens.

Neste contexto, tendo as medidas sido deferidas pelo magistrado
de  base,  nos  termos  supra  aduzidos,  a  parte  promovida  interpôs  a  presente
irresignação instrumental.

Pois bem.

No que concerne à alegada ilegitimidade da parte agravada para,
em tese, figurar como curada do Sr. Josemir, é de se ressaltar que a demanda
não  diz  respeito  a  uma  ação  de  interdição,  mas  sim  a  uma  cautelar  de
arrolamento de bens cumulada com medida protetiva de idoso, não havendo que
se analisar a legitimidade a luz do art. 1.768 do Código Civil.  
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A ação cautelar mencionada visa conservar uma universalidade

de bens de que a parte autora se diz titular, nas hipóteses em que haja fundado
receio de dissipação ou de extravio destes, encontrando previsão no art. 855 e
seguintes do Código de Processo Civil, que estatui:

Art. 855 - Procede-se ao arrolamento sempre que há
fundado receio de extravio ou de dissipação de bens. 

Art. 856 - Pode requerer o arrolamento todo aquele
que tem interesse na conservação dos bens.
§  1º  -  O  interesse  do  requerente  pode  resultar  de
direito já constituído ou que deva ser declarado em
ação própria.
§  2º  -  Aos  credores  só  é  permitido  requerer
arrolamento  nos  casos  em  que  tenha  lugar  a
arrecadação de herança. (grifo nosso).

Em tais casos,  para a concessão de liminar,  como ocorre com
todas as medidas cautelares, imprescindível a demonstração dos requisitos de
fumus boni juris e de periculum in mora.

No mesmo sentido,  a  medida  protetiva  deferida  é  prevista  no
Estatuto do Idoso, o qual preconiza em seu artigo 43:

“Art. 43- As medidas de proteção ao idoso são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem 
ameaçados ou violados:

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador 
ou entidade de atendimento;

                   III- em razão de sua condição pessoal.”(grifo nosso) 

 In casu, merece destaque que há nos autos farta documentação
que aponta que, embora o idoso seja titular de uma vultosa quantia, está vivendo
em situação precária, de forma que há verossimilhança nas alegações da autora
de que o dinheiro não tem sido utilizado em favor do Sr. Josemir Vasconcelos e
que seus bens vem sofrendo dilapidação. Tais fatos, a meu ver, demonstram
indícios  de  abusos  ao  patrimônio  e  ao  bem-estar  do  idoso,  justificando,  ao
menos neste  momento processual,  a manutenção das medidas deferidas pelo
magistrado  singular,  a  fim  de  que  a  agravada  fique  responsável  pela
administração do valores não bloqueado dos bens do Sr. Josemir.

É de se ressaltar que a parte ora agravante não trouxe aos autos
documentos  que  apontem  em  sentido  contrário  aos  indícios  de  dilapidação
verificados  pelo  magistrado  base.  Destarte,  em  relação  a  escritura  pública
encartada às fls.  221, vislumbro que se trata de declaração unilateral  de um
suposto funcionário do Sr. Josemir, a qual não tem força probante suficiente
para a reforma da decisão ora vergastada.

Doutro norte, considero que a medida pleiteada na origem, nos
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termos em que fora posta pela ora agravada, não é apta a configurar qualquer
risco  ao  patrimônio  do  agravante,  em  razão  de  sua  natureza  meramente
acautelatória.

Sobre  o  assunto,  vejamos  os  ensinamentos  do  doutrinador
Elpídio Donizetti:

“O arrolamento tem a mera finalidade de conservar
bens sobre os quais incide o interesse do requerente,
como, por exemplo, do cônjuge para resguardar sua
meação na partilha; do terceiro, em relação aos bens
da herança; do sócio em relação aos bens sociais etc.
Tal  conservação se faz com o arrolamento,  ou seja,
com a “listagem” dos bens e seu depósito, que pode
recair  sobre  a  pessoa  do  possuidor”  (In Curso
Didático de Direito Processual Civil, 15. ed. rev, ampl.
e atual, São Paulo: Atlas, 2011, pag. 1143).

Como  visto,  a  cautelar  de  arrolamento  apenas  preserva  a
incolumidade  do  direito  material  do  autor,  não  possuindo,  pois,  caráter
expropriatório. 

Na mesma linha, o interesse da requerente na conservação do
patrimônio  comum  é  evidente,  acaso  seja  comprovada a  sua  condição  de
convivente. Não fosse isso, a autora indubitavelmente é curadora de outro filho
do casal, este incapaz para os atos da vida civil, o qual possui inegável interesse
nos bens do genitor. 

A respeito do tema, vejamos julgados do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CAUTELAR  DE
ARROLAMENTO  DE  BENS  SUPOSTAMENTE
ADQUIRIDOS  NA  CONSTÂNCIA  DE  UNIÃO
ESTÁVEL.  POSSIBILIDADE  DE  ALIENAÇÃO
ANTES  DO  DESFECHO  DA AÇÃO  PRINCIPAL.
""FUMUS BONI  IURIS"" E ""PERICULUM IN
MORA"".  DEFERIMENTO  DA  MEDIDA
ACAUTELATÓRIA. I  -  Constatada  a  presença  de
""fumus boni iuris"" e de ""periculum in mora"",
possível  o  deferimento  de  medida  cautelar  de
arrolamento de bens, com o respectivo impedimento à
transferência  dos  imóveis  indicados  na  inicial  da
ação,  quando,  pendente  ação  de  reconhecimento  e
dissolução de união estável, houver possibilidade de
dilapidação  do  patrimônio  supostamente  adquirido
com esforço comum. II - Não há litigância de má-fé
quando  a  parte  lança  mão  de  via  processual
legalmente prevista. (TJMG- Agravo de Instrumento-
Cv  1.0090.11.000241-8/001,  Relator(a):  Des.(a)
Fernando Botelho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
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em  30/06/2011,  publicação  da  súmula  em
24/08/2011)”. (grifo nosso).

Em  vista  de  tais  argumentações,  é  de  se  concluir  que  o
deferimento da medida cautelar na ação ação originária, ao mesmo passo em
que não causa qualquer prejuízo ao idoso, mostra-se necessário à preservação
do seu patrimônio. 

No mesmo sentido, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio de
parecer da Dr. Lúcia de Fátima Maia de Farias bem pontuou:

“Verificando  os  requisitos  exigidos  para  que  seja
deferido pedido de arrolamento de bens, quais sejam:
Risco  de  dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação,
ocultação,  extravio,  dissipação,  adulteração,
abandono ou alienação fraudulenta, entendemos que
assista razão ao Magistrado de primeira instância ao
considerar que há indícios que o patrimônio do idoso
vem  sendo  dilapidado,  e  a  fim  de  evitar  prejuízos
futuros,  é  indubitável  a  plausibilidade  da  presente
ação de arrolamento de bens, já que presentes os seus
pressupostos.
Ao  impulso  de  tais  considerações,  opinamos  pelo
desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se
a decisão lançada em primeira instância”.

Diante dessas razões, rejeito a preliminar e, no mérito,  NEGO
PROVIMENTO ao  agravo,  mantendo  incólume  a  decisão  interlocutória
proferida pelo magistrado singular. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição plena,
em substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira  e  o Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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