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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO  DOENÇA  C/C 
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ. 
INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO  LIMINAR. 
IRRESIGNAÇÃO.  FRAGILIDADE  DAS 
ALEGAÇÕES.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DA 
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO 
CPC.  ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA. 
DESPROVIMENTO.

- O juízo de verossimilhança sobre a existência do 
direito do Autor do pedido deve possuir, como 
parâmetro legal, a prova inequívoca dos fatos que o 
fundamentam em um grau de cognição mais 
profundo do que o exigido para a concessão de 
qualquer cautelar. Enfim, é necessária a presença de 
uma forte probabilidade de que os fatos sejam 
verdadeiros e o Requerente tenha razão. 

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. 121.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto por Claubert  Andrade Leal contra a decisão proferida 

pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, 
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nos autos  da Ação de Concessão de Auxílio-doença c/c  Aposentadoria  por 

Invalidez movida em face por FUSEM – Fundo Municipal de Previdência Social 

do Município de Boa Vista-PB, indeferiu a tutela antecipada requerida.

Sustentou que é portador de Tremor Essencial CID G25 e, em 

razão disso, não tem condições de exercer a função de Professor, motivo pelo 

qual, ficou afastado de suas atividades laborais até o momento em que Junta 

Médica do Município de Boa Vista decretou a cessação de sua inatividade. Por 

isso, requereu a medida de urgência para obter a concessão do Auxílio-Doença 

(fls. 02/11).

Juntou documentos de fls. 12/104.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 108/109.

Não houve contrarrazões.

Apesar de devidamente notificado, o Juiz “ a quo” não enviou 

as informações solicitadas (fl. 113).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça não 

ofertou parecer de mérito (fls. 115/116).

É o relatório.

VOTO

É  cediço  que  a  tutela  antecipatória  deve  ser  aplicada  com 

bastante parcimônia, evitando-se perigosos pré-julgamentos e a possibilidade 

da irreversibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior. 

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 
e: 
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I  -  haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu. 

§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando 
houver  perigo  de  irreversibilidade  do  provimento 
antecipado 

Vale lembrar que o juízo de verossimilhança sobre a existência 

do direito do autor do pedido dever possuir,  como parâmetro legal,  a prova 

inequívoca  dos  fatos  que  o  fundamentam,  em  um  grau  de  cognição  mais 

profundo do que o exigido para a concessão de qualquer cautelar. Enfim, é 

necessária  a  presença  de  uma  forte  probabilidade  de  que  os  fatos  sejam 

verdadeiros e o Requerente tenha razão.

Mas  isso  não  é  o  bastante.  É  mister  que  a  essa 

verossimilhança  se  conjugue  o  fundado  receio,  com  amparo  em  dados 

objetivos, de que a previsível  demora no andamento do processo cause ao 

Demandante dano irreparável ou de difícil reparação. 

Nesse  sentido,  tenho  que  a  decisão  recorrida  não  merece 

reparos.  A  existência  de  atestado  médico  particular,  que  recomenda  a 

manutenção  do  afastamento  do  Agravante  de  suas  funções  laborais,  em 

contraposição  à  conclusão  da  perícia  médica  administrativa  realizada  pelo 

Município  de  Boa  Vista,  não  revela,  por  si  só,  a  presença  dos  requisitos 

autorizadores à concessão da tutela antecipada, devendo tal controvérsia ser 

resolvida por ocasião do julgamento da Ação Principal.

Ademais, o indeferimento da Antecipação de Tutela não impede 

que  o  Recorrido,  constatada  a  piora  do  quadro  clínico  do  Recorrente, 

restabeleça, administrativamente, o benefício, afastando o servidor do trabalho.

No  mais,  vale  esclarecer  que  o  Agravo  de  Instrumento  é 

recurso “secundum eventus”, de modo que a matéria nele tratada deve ater-se 

à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, razão pela qual, repito,  

o debate sobre capacidade laborativa do Autor/Agravante deve ser desatado 
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em sede de Ação Principal.

Por tais razões, diante da ausência dos requisitos previstos no 

art. 273 do CPC,  DESPROVEJO o Agravo de Instrumento.

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 Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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