
    

     

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro    

Vigésima Segunda Câmara Cível    

Apelação Civel nº. 0015456-26.2016.8.19.0001  

  

  

  
Secretaria da Vigésima Segunda Câmara Cível   

Rua Dom  Manuel, 37, 2º andar  –   Sala 231  –   Lâmina III   
Centro  –   Rio de Janeiro/RJ  –   CEP 20010 - 090   

Tel.: + 55 21 3133 - 6022   –   E - mail: 22 cciv@tjrj.jus.br  –   PROT. 8479   

1   

Apelantes:  _________________e OUTRO  

Apelados:  

  

_________________e OUTRO  

Relator:  

  

Des. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA  

A C Ó R D Ã O  
  

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES. CRÉDITO AUTORAL COMPROVADO. FRAUDE A EXECUÇÃO 
CARACTERIZADA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA AÇÃO PRINCIPAL.   
1. Trata-se, na origem, de medida cautelar inominada, incidental ao processo de 
execução e dos respectivos embargos à execução, visando garantir o crédito alimentar dos 
autores no valor aproximado de um milhão de reais, oriundo de honorários sucumbenciais.   
2. Restou incontroverso nos autos que devedora, ora 1ª ré, em estado de insolvência, 
obteve decisão favorável em processo contra o banco Santander, em que foi reconhecido 
direito a um crédito de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), contudo, tal direito foi cedido 
pela 1ª ré em favor do 2º réu, escritório de advocacia que patrocinava seus interesses, “por 
valor já pago anteriormente pela cessionária, pelo que dá plena e total quitação.”.   
3. Sustenta a parte autora que esta transação configuraria fraude à execução, tendo em 
vista que, mais uma vez, a 1ª ré foi reduzida a insolvência, privilegiando um crédito não 
comprovado do escritório de advocacia que sempre patrocinou os interesses da devedora, 
em detrimento do crédito da apelante.   
4. Para configuração da fraude à execução, basta que o ato de alienação ou oneração 
de bem ocorra quando já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, 
conforme previsto no artigo 792, IV do Código de Processo Civil.   
5. Tal dispositivo se aplica perfeitamente ao caso vertente, uma vez que ambas as rés 
tinham inequívoca ciência da pré-existência de título executivo do autor em face da 1ª ré, e 
da sua execução judicial, bem como que referida execução a reduzirá à insolvência, pois 
todas as suas contas bancárias estão com saldo zerado e não há bens a penhorar.   
6. Logo, ao contrário do entendimento manifestado pelo Juízo de piso, na hipótese em 
comento se mostra desnecessária a produção de prova da fraude pela parte autora, visto que 
esta decorre da situação fática que restou incontroversa nos autos.   
7. Por fim, evidente o risco para o resultado útil da execução movida pela apelante, caso 
não seja deferido o bloqueio da quantia perseguida na conta da parte ré, tendo em vista que 
todas as outras empresas do Grupo estão com saldos bancários zerados e demonstraram 
que não tem a menor intenção de quitar a dívida.  PROVIMENTO DO RECURSO.  

  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 

001545626.2016.8.19.0001, em que são Apelantes: _________________e OUTRO, e Apelados: 

_________________e OUTRO,  

  

ACORDAM os Desembargadores da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça  

do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe 

provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.  
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Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018.  

  

Desembargador CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA  

 Relator     

V O T O  
  

Trata-se, na origem, de medida cautelar inominada, incidental ao processo de  

execução nº 0300832-69.2011.8.19.0001, e dos respectivos embargos à execução de nº 

0053318-70.2012.8.19.0001, com pedido liminar inaudita altera parte, visando garantir o 

objeto da execução deflagrada pela parte autora em face da parte ré, relativa a crédito 

alimentar dos autores no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

oriundo de honorários sucumbenciais, interposta na vigência do Código de Processo Civil 

de 1973, com base no art. 798 do referido diploma.   

  

Aduzem os autores/apelantes que há mais de um ano buscam executar o  

referido crédito, sem sucesso, uma vez que a primeira ré estaria em situação financeira 

crítica, e que estando a ré em vias de receber em juízo a quantia de R$ 12.000.000,00 

(doze milhões de reais) do banco Santander, cedeu os direitos de execução da quantia ao 

escritório de advocacia, ora 2º réu. Sustenta que tal transação configuraria fraude à 

execução, a justificar a medida cautelar para bloquear as contas dos requeridos.   

  

Decisão (ind. 236/237) que indeferiu o pedido liminar.  

  

Decisão saneadora (ind. 431), que rejeitou as preliminares de carência de  

ação e falta de interesse de agir, indeferiu qualquer tipo de prova oral, e deferiu a produção 

de prova documental pelas partes.  

  

Sentença (ind. 474/476, integrada pela decisão de fl. 532), julgando  

improcedente o pedido, ao fundamento de que a fraude suscitada não teria restado 

comprovada nos autos, a impossibilitar o bloqueio de valores de terceiro – segunda ré, o 

que configuraria constrição ilegal. Assim, condenou a parte autora ao pagamento das 

despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma dos arts. 82, §2º e 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.   

  

Embargos de declaração (ind. 491/496) opostos pela 2ª ré, acolhidos na  

decisão de fl. 532, para tornar sem efeito o trecho da sentença que versa sobre a 

impugnação ao valor da causa.   

  

Apelação da parte autora (ind. 536/549) pugnando pelo provimento do recurso  
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para reformar a sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, para 

determinar o bloqueio das contas dos apelados de modo a garantir as execuções do 

apelante. Sustenta, em síntese, que os apelados não se desincumbiram do ônus de provar 

a regularidade da cessão impugnada, que configura hipótese de fraude à execução.  

  

Contrarrazões da 2ª ré (ind. 267/274), e da 1ª ré (ind. 576/585).  

  

É o breve relatório. Passo a decidir.  

  

Na espécie, em se tratando de medida cautelar, sua finalidade é assegurar a  

eficácia e utilidade de outro processo, de modo a assegurar o resultado efetivo e real dos 

processos cognitivos e executivos, possuindo caráter acessório e dependência da ação 

principal. Em outros termos, com a ação cautelar, não se compõe a lide, mas apenas se 

busca afastar o perigo de dano ao eventual direito subjetivo da parte requerente.   

  

Neste âmbito, observe-se que não há necessidade de comprovação cabal do  

direito que se pretende resguardar, uma vez que a cognição exauriente sobre este é objeto 

da ação principal, bastando para concessão da medida cautelar a presença dos requisitos 

da fumaça do bom direito e do perigo da demora, comuns às tutelas cautelares.   

  

No caso em tela, a parte autora/apelante comprovou a existência de crédito  

de natureza alimentar em face da 1ª ré, referente a honorários de sucumbência em outra 

ação judicial, bem como a falta de pagamento, em razão da precária situação financeira de 

todas as empresas do Grupo Fragoso Pires, de onde se originou o crédito.   

  

Prosseguindo, restou incontroverso nos presentes autos que a 1ª ré obteve  

decisão favorável em processo contra o banco Santander, em que foi reconhecido direito a 

um crédito de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), contudo, tal direito foi cedido pela 

1ª ré em favor do 2º réu, escritório de advocacia que patrocinava o Grupo Fragoso Pires, 

nos termos da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Processuais 

acostada no indexador 171/172.   

  

Analisando referida escritura, nota-se que a cedente, 1ª ré, foi representada  

no ato por seu procurador, Francisco Carlos Gaiga, coincidentemente, também sócio 

administrador e representante da cesssionária, 2ª ré – Gaiga Advocacia Empresarial, o que 

corrobora a verossimilhança da alegação autoral, no sentido da indissociabilidade de gestão 

e de interesses entre as rés, além da mera relação entre cliente e prestadora de serviço.   

  

Cumpre notar ainda que, conforme constou na escritura, referida cessão teve  
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como fundamento a alegação de que o valor de aproximadamente R$ 12.000.000,00 (doze 

milhões de reais) estaria sendo cedido: “por valor já pago anteriormente pela cessionária, 

pelo que dá plena e total quitação.”  

  

Sustenta a parte autora que esta transação configuraria fraude à execução,  

tendo em vista que, mais uma vez, a 1ª ré foi reduzida a insolvência, privilegiando um crédito 

não comprovado do escritório de advocacia que sempre patrocinou os interesses do próprio 

Grupo Fragoso Pires, em detrimento do crédito da apelante.   

  

Para configuração da fraude à execução, basta que o ato de alienação ou  

oneração de bem ocorra quando já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à 

insolvência, conforme previsto no artigo 792, IV do Código de Processo Civil.   

  

Tal dispositivo se aplica perfeitamente ao caso vertente, uma vez que ambas  

as rés tinham inequívoca ciência da pré-existência de título executivo do autor em face da 

COPE (devedora original) e, portanto, em face das pessoas físicas e jurídicas (dentre as 

quais a 1ª ré) atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica da COPE, e da 

correspondente execução judicial capaz de reduzir a devedora à insolvência, pois todas as 

suas contas bancárias estão com saldo zerado e não há bens a penhorar.  

  

Logo, ao contrário do entendimento manifestado pelo Juízo de piso, na  

hipótese em comento se mostra desnecessária a produção de prova da fraude pela parte 

autora, visto que esta decorre da situação fática que restou incontroversa nos autos.   

  

Ante o exposto, entendo ter restado suficientemente caracterizada a fraude à  

execução perpetrada pelos réus, caso em que cai por terra o argumento de que autor não 

teria interesse de agir contra a 2ª ré, por possuir título executivo apenas contra 1ª ré.   

  

Com efeito, a presunção da ocorrência de fraude na cessão de direitos  

impugnada tem como efeito a anulação do negócio jurídico realizado de forma fraudulenta, 

voltando o valor cedido ao patrimônio da 1ª ré, contra a qual o apelante possui título 

executivo a ser satisfeito, passando a ser disputável pelos credores.   

  

Vale destacar que, tanto o crédito autoral quanto o suposto crédito do 2º réu,  

ao que tudo indica, teriam a mesma natureza de honorários advocatícios, de modo que 

ambos seriam, no mínimo, credores concursais da quantia cedida, não tendo o 2º réu 

qualquer preferência sobre o crédito da parte autora.  

  

Ressalte-se, por oportuno, que não foi produzida nos presentes autos  
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nenhuma prova do suposto “valor pago anteriormente pela cessionária”, em montante 

equivalente aos direitos creditórios cedidos, no caso, doze milhões de reais, capaz de 

corroborar sequer a regularidade da cessão de crédito impugnada pela parte autora.   

  

Trata-se de ônus que incumbia às rés, partes envolvidas na transação, que,  

todavia, instadas a produzir provas, quedaram-se inertes, não apresentando nenhum 

documento capaz de comprovar os alegados pagamentos anteriores da cessionária em 

favor da cedente, no altíssimo valor apontado.  

  

Quanto ao mais, é evidente o risco para o resultado útil da execução movida  

pela apelante, caso não seja deferido o bloqueio da quantia perseguida nas contas das rés, 

tendo em vista que todas as outras empresas do Grupo Fragoso Pires estão com saldos 

bancários zerados e demonstraram que não tem a menor intenção de quitar a dívida.   

  

Por fim, não restou demonstrado ou sequer aventado o risco de dano inverso  

à parte ré como decorrência do bloqueio do valor do credito objeto da cautelar, nem se 

vislumbra risco de irreversibilidade da medida.   

  

Assim, presentes os seus requisitos, merece ser acolhida a medida cautelar. 

Por conseguinte, há que se inverter os ônus da sucumbência, devendo os réus arcarem 

com as despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil.  

  

À conta de tais fundamentos, voto no sentido de conhecer do recurso e  

dar-lhe provimento, para reformar a sentença a fim de julgar procedente a medida 

cautelar, determinando o bloqueio do valor apontado na inicial em contas bancárias das 

rés, a fim de garantir o crédito da parte autora na ação principal.   

  

Rio de Janeiro, 15 de maio 2018.  

  

  

Desembargador CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA  

Relator  


