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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO PAULIANA.

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FIANÇA LOCATÍCIA.

FIADORA. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR

DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PRETENSÃO

F O R M U L A D A  P E L O  C R E D O R  P R E J U D I C A D O .

INSTRUMENTO FORMALIZADO COM DATA RETROATIVA.

ALEGAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS FIRMAS DAS

CONTRATADAS. FALSIDADE. LEGITIMIDADE ATESTADA

PELO TABELIONATO DO QUAL TERIA EMERGIDO O

CHANCELAMENTO. SELO DIGITAL INEXISTENTE.

AFERIÇÃO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO CONSUMADO EM

FRAUDE CONTRA CREDORES.  EVIDENCIAÇÃO.

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA. REGRAMENTO

VIGORANTE À ÉPOCA.  VALOR DO CONTRATO.

OBSERVÂNCIA (CPC/73, ART. 259, V). REJEIÇÃO.

DECADÊNCIA. PRAZO QUADRIENAL (CC, ART. 178, II).

TERMO INICIAL. DATA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO.

INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO.

SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO. INSTRUMENTO PARTICULAR

ANTEDATADO. CONTRATO PARTICULAR. PRAZO.

CONTAGEM DA DATA DA CIÊNCIA DO AUTOR SOBRE A

EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO. DECADÊNCIA NÃO

APERFEIÇOADA.  L IT IGÂNCIA DE MÁ-FÉ.  RÉS.
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QUALIFICAÇÃO. SUBVERSÃO DA VERDADE E USO DE

DOCUMENTO FRAUDADO. CORRUPÇÃO DO PROCESSO.

QUALIFICAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. INDÍCIOS DE

PRÁTICA CRIMINOSA. CIENTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO. IMPOSIÇÃO LEGAL. DETERMINAÇÃO (CPP,

ART. 40). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

M A J O R A Ç Ã O  D A  V E R B A  O R I G I N A L M E N T E

E S T A B E L E C I D A .

1.               Tratando-se de ação pauliana destinada à

invalidação de negócio jurídico em razão da ocorrência de

simulação em fraude contra credores, o valor da causa deve

corresponder ao valor do contrato cuja anulação se almeja

(CPC/73, art. 259, V; CPC/15, art. 292, II), e não ao valor de

mercado atual do bem objeto do negócio, tornando inviável que

a impugnação volvida a esse desiderato seja acolhida,

mormente quando o valor conferido à ação coincide com o

proveito econômico almejado e o importe apontado pelos

impugnantes se afigura dissonante do parâmetro legalmente

estabelecido.

2.               Conquanto o termo inicial do prazo decadencial

quadrienal da pretensão destinada à anulação de contrato por

erro, dolo ou fraude contra credores seja a data da realização

do ato ou da celebração do contato (CC, art, 178, II), se o

negócio jurídico imprecado fora concertado via de instrumento

particular e a pretensão deriva da alegação de que fora

consumado sob fraude, inclusive quanto à data em que fora

concertado, o interregno, mediante interpretação sistemática da

disposição, flui a partir da ciência da parte autora da pretensão

do negócio cuja invalidação é almejada, e não da data aposta

no instrumento que o espelha.

3.               A fraude contra credores encerra questão de direito

material, demandando a subsistência de atos praticados pelo

devedor, proprietário de bens ou direitos, a título gratuito ou

oneroso, visando prejudicar o credor em tempo futuro, pois

ainda não ingressara em juízo e a obrigação que titulariza

ativamente ainda não pode ser exigível, donde a qualificação

do intuito de prejudicar somente se manifestará quando o
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devedor já se achar na situação de insolvência, demandando

seu reconhecimento a prova da intenção que o movera de

prejudicar (eventum damni), o concerto lesivo que enlaçara

devedor/alienante e o adquirente (consilium fraudis) e o manejo

de ação apropriada (CC, art. 161).

4.               Aferido que a devedora/alienante e adquirente,

nitidamente imbuídas do objetivo de frustrar o cumprimento de

obrigações derivadas de contrato de locação garantido

fidejussoriamente pela vendedora/cedente, engendraram, em

conluio e imbuídas de má-fé, Instrumento Particular de Cessão

de Direitos e Obrigações de Imóvel apontando no instrumento

negocial data dissonante àquela em que o ato fora

efetivamente praticado visando induzir que fora celebrado em

data anterior ao contrato locatício e a desqualificar a situação

de insolvência da fiadora perante o credor dos débitos

locatícios, resta por configurada a simulação em fraude contra

credores, devendo o instrumento contratual - que não passara

de mera ficção com o objetivo de simular a existência de um

negócio jurídico que efetivamente não fora celebrado -, ser

declarado nulo (CC, art. 158).

5.               A sistemática processual reclama lealdade

processual de todos os atores processuais, alinhavando o

artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas

abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante

o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos

conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e

util idade, corrompendo-se ilegitimamente o processo,

ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.

6.               Aliado à postura processual do litigante, o

reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação

do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual

equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a

todo litigante (CPC, art. 5º), que equivale à boa-fé subjetiva,

donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante

deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do

processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos

processuais.
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7.               A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de

que a parte alterara a verdade dos fatos emerge do dever de

veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua

qualificação a aferição de que a parte, que traz a inverdade,

tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, não se

qualificando o mero equívoco como má-fé processual, uma vez

que está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar

a parte contrária, e, outrossim, a qualificação da litigância de

má-fé sob a imprecação de que o processo fora usado para

obtenção de objetivo ilegal não deriva do pedido mediato

almejado, mas da subversão do rito processual de forma a

desvirtuá-lo do seu desiderato natural (CPC, art. 80, II e III).

8.               Aferido que as rés, exorbitando o direito ao exercício

do direito à ampla defesa, protagonizaram sistematicamente

manobras em contradição à f inal idade do processo,

subvertendo a verdade no intuito de eximirem-se de obrigação

legítima, denunciando que corromperam a finalidade do

processo e visaram utilizá-lo com o intuito de angariar proveito

econômico indevido, incorrem nas tipificações que ensejam sua

qualificação como litigante de má-fé, pois, aliado ao elemento

subjetivo que se faz presente, tangenciaram a verdade dos

fatos com o intuito de valerem-se do processo para defender

negócio jurídico viciado engendrado com o claro objetivo de

fraudar os direitos do credor, sujeitando-se, pois, à sanção

pecuniária correlata (CPC, arts. 80, II e III, e 81).

9.               Divisados indícios de falsidade nos documentos que

aparelharam os autos, sobejando dúvidas acerca da

legitimidade do código do selo de certificação digital de

segurança gerado e aposto no instrumento contratual,

agregado ao fato de que o carimbo de reconhecimento de firma

dos nomes das subscritoras fora consumado à margem da lei,

tendo o tabelionato do qual teria emergido o chancelamento

atestado a falta de autenticidade do ato cartorário, o havido,

indicando em tese a subsistência de fatos penalmente

tipificados, impõe ao Juiz da causa o dever legal de determinar

a remessa de peças do processo ao Ministério Público para,

diante do apreendido, averiguar o cabimento da deflagração do
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procedimento inquisitorial cabível (CPP, art. 40).

10.            Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da

nova codificação processual civil, o desprovimento dum apelo

e, em contrapartida, o provimento do recurso da parte que já

havia originalmente se sagrado vencedora, implica a majoração

dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte

recorrente que saíra vencida, porquanto o novo estatuto

processual  contemplara o inst i tu to dos honorár ios

sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a

efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase

recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância

à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de

conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11).

11.            Apelo do autor conhecido e provido. Apelo das rés

conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada.

Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Determinada a

remessa de peças ao Ministério Público. Majorados os

honorários advocatícios impostos às rés apelantes. Unânime.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TEÓFILO CAETANO - Relator,

SIMONE LUCINDO - 1º Vogal, ROMULO DE ARAUJO MENDES - 2º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER DE AMBOS OS APELOS, REJEITAR A(S)

PRELIMINAR(ES)  E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E DAR PROVIMENTO AO

RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME. DETERMINADA A REMESSA DE PEÇAS AO

MINISTÉRIO PÚBLICO., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 29 de Novembro de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

TEÓFILO CAETANO

Relator
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 Nas razões de inconformismo, as rés, em sede preliminar,

defenderam o acolhimento do pedido de impugnação do valor dado à causa pelo

autor, não apreciado pela decisão sentencial. Para tanto, alegaram que, em tendo a

ação pauliana sido interposta com o objetivo de anular o Contrato Particular de

Cessão de Direitos e Obrigações que entabularam, o valor dado à causa deveria ser

o valor venal do imóvel objeto do ajuste, que, atualmente, é de R$290.000,00

(duzentos e noventa mil reais). Ainda prejudicialmente ao mérito, arguíram a

decadência do direito de ação do autor – locador no contrato de locação no qual a

primeira ré atuara como fiadora –, porquanto, nos termos do art. 178, II, do Código

Civil, o direito de pleitear a anulação de negócio jurídico por suposta fraude contra

credores é de 4 (quatro) anos, contados do dia que se realizara o negócio, de

maneira que, tendo sido o instrumento particular de cessão de direitos celebrado em

10/02/2011 e a presente ação interposta em 07/12/2015, restara operado o prazo

decadencial.

 Relativamente ao mérito, defenderam a reforma da sentença para

que seja julgada improcedente a ação pauliana, postulando, ainda, a procedência do

pedido reconvencional que manejaram. Como lastro da pretensão reformatória,

argumentara a primeira ré que vendera à derradeira litisconsorte o imóvel situado na

Quadra K, Lote 04, do Condomínio Solar da Serra I, SHJB, Brasília/DF, conforme

Fls. _____

Apelação Cível 20150111390987APC

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença   1  que,

resolvendo a ação pauliana com pedido de antecipação de tutela promovida por

Espólio de Baltazar Reis Cardoso em desfavor de Maria Aparecida dos Santos

e Bruna dos Anjos, acolhera, confirmando a decisão antecipatória de tutela

concedida, o pedido formulado para declarar a anulabilidade do negócio jurídico

celebrado entre as rés, ante a evidenciação de que fora consumado em fraude

contra credores. Outrossim, o provimento sentencial, resolvendo o pedido

reconvencional formulado pelas rés, no qual postularam a condenação do autor ao

pagamento de compensação indenizatória por danos morais e às penas de

litigância de má-fé, julgara improcedente o pedido. Em razão da sucumbência das

rés, tanto na ação principal, como no pleito reconvencional, a sentença lhes

debitara o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados

em R$2.000,00 (dois mil reais). Inconformados, os litigantes apelaram.

1 - Sentença, fls. 250/256.
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Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações acostado aos autos, pelo

preço ajustado de R$20.000,00 (vinte mil reais), que, por sua vez, fora firmado em

10/02/2001. Aduzira que o negócio, portanto, fora consumado antes da celebração

do contrato de locação do qual fora fiadora, que se ultimara quase um mês depois,

com início de vigência em 07/03/2011 e término em 07/03/2014. Nesse compasso,

aventara restar insubsistente a alegação do autor no sentido de que, na condição de

fiadora da locação, dissipara seu patrimônio em prejuízo do credor com o intuito de

se esquivar do pagamento das obrigações contratuais não adimplidas pelo então

locatário, não havendo se falar em fraude, notadamente porque a má-fé não se

presume. 

 Prosseguira reafirmando que, em sendo requisito da alegada fraude

contra credores que o crédito inadimplido seja anterior ao ato de disposição, não há

se falar em anulação do negócio jurídico, à medida em que a cessão de direitos fora

celebrada em 10/02/2011, ao passo que o contrato de locação firmado em

04/03/2011, tendo o locador ajuizado ação de execução em virtude do

inadimplemento dos alugueres e acessórios referentes aos meses de 06/2011 a

10/2012. Consignara que, além de o ato de disposição ter sido efetivado em data

anterior ao contrato de locação do qual fora fiadora, não há se falar que o negócio

contestado fora capaz de levá-la à insolvência, uma vez que na data da venda do

imóvel individualizado alhures, ainda era proprietária do bem dado em garantia à

fiança, que somente fora vendido em 05/07/2011, não se podendo afirmar, assim,

que o negócio contestado fora capaz de levar o devedor à insolvência.

 Alegara a primeira ré, ainda, que, conquanto o Condomínio Rural

Solar da Terra (onde está localizado o imóvel que transacionara) tenha informado,

no bojo de outra ação (2014.11.1.006158-4), que o selo digital aposto no aludido

Instrumento Particular de Cessão de Direitos seria falso, uma vez que apenas em

março de 2011 o TJDFT implementara a colocação de selos digitais nos

documentos, esse fato, por si só, não induz à constatação quanto à invalidade do

reconhecimento da firma de seu nome realizado pelo Cartório do 5º Ofício de Notas

e Documentos do Distrito Federal. No particular, aventara que se mostra ilegal a

afirmação assentada pelo tabelião cartorário responsável na certidão constante de fl.

225, declarando a falsidade do instrumento particular, sendo cediço que, nos termos

do art. 427 do NCPC, a falsidade de qualquer documento somente pode ser

declarada via judicial.

 Salientara que, de qualquer forma, após ter tido conhecimento da

alegação acerca da suposta falsidade – que se dera somente quando fora citada por

edital nos autos da ação cautelar de arresto do imóvel objeto do litígio, promovida
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pelo autor – , ratificara, em 10/07/2015, junto ao Cartório do 2º Ofício de Notas e

Documentos do Distrito Federal, o teor da referida cessão de direitos em que se

transmitira os direitos do bem à segunda ré, de maneira que a confirmação do

negócio jurídico celebrado – que, naturalmente, retroagira à data do ato, tornando

válido o negócio desde sua formação –, fizera desaparecer eventuais vícios, tal qual

a deficiência no reconhecimento de firma da primeira apelante.

 Sob o prisma de que cedera regularmente os direitos sobre o imóvel

objeto do litígio à segunda litisconsorte em 10/02/2011, confirmando o negócio

legítimo em 10/07/2015, pontuara a primeira ré que naquela mesma data houvera a

imissão na posse do bem, tendo a então adquirente providenciado a locação das

casas nº 02 e 03 à terceiros de boa-fé, locando-lhe, ainda, a casa nº 01 em

01/01/2013, onde mantivera residência até meados do ano de 2015, pois passava

por sérias dificuldades financeiras.

 Aduziram que, de qualquer forma, o imóvel que fora objeto da

cessão de direitos que legitimamente ajustaram não fora objeto de fiança do contrato

de locação, não podendo, assim, responder por eventuais débitos dele oriundos.

Asseverara a primeira ré que, para garantir o referido contrato de locação, ofertara

outro imóvel, situado na Quadra 02, Conjunto 02-M, Lote 09, do Setor Residencial

Norte-A, Planaltina/DF, imóvel este que, também de forma regular, fora por ela

vendido em 05/07/2011, conforme autorizado na Clausula 1º daquele pacto locatício,

mediante a prévia comunicação ao locador, condição esta que atendera, tendo em

vista que encaminhara e-mail ao representante legal do autor, comunicando a venda

do imóvel dado em garantia à locação.

Fls. _____
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 Alfim, postularam a reforma da decisão sentencial vergastada, com

o imediato cancelamento da tutela antecipada deferida no bojo dos presentes autos,

declarando-se válido o Instrumento Particular de Cessão de Direitos entabulado,

liberando o imóvel de quaisquer constrições. Pugnaram, ainda, pelo acolhimento do

pedido reconvencional que formularam, para que o autor seja condenado ao

pagamento de compensação indenizatória pelos danos morais sofridos diante a

antecipação dos efeitos da tutela em que se determinara a expedição de ofício ao

Condomínio Solar da Terra dando ciência de que os direitos possessórios sobre o

imóvel encontravam-se sob litígio, no valor que individualizaram em R$20.000,00

(vinte mil reais), aplicando, ainda, as penas de litigância de má-fé ao autor, que

alegara fraude ao credor destituída de fundamento       2   .

2 - Apelação das rés, fls. 259/271.
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 É o relatório. 
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 A seu turno, o autor, nas razões recursais aviadas, defendera o

acolhimento da pretensão que formulara para que as rés sejam condenadas, a teor

do artigo 70, inciso I, do NCPC, nas penas de litigância de má-fé, com a imposição

da multa no patamar máximo de 10% (dez por cento), tendo em vista a manifesta

falsidade documental do instrumento contratual afeto à simulação da cessão de

direitos do imóvel e diante das contundentes mentiras e artimanhas por elas

engendradas. Consignara que ficara patenteado que agiram em conluio para alterar

a verdade dos fatos, promovendo sistematicamente manobras com o claro objetivo

de frustrar o recebimento do crédito locatício perseguido em ação executiva       3   .

 Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram as

contrarrazões recursais defendendo o desprovimento dos apelos interpostos, tendo

o autor, ainda, requerido o envio de ofício ao Ministério Público visando a apuração

de crimes de falsificação de selo/sinal público, falsidade ideológica, fraude

processual e de estelionato (arts. 296, 299, 347 e 171 do CP) cometidos pelas rés
4   .

 Os apelos são tempestivos, estão subscritos por advogados

devidamente constituídos e municiados de capacidade postulatória, tendo sido

preparado o do autor, sendo dispensado de preparo o das rés, por atuarem em Juízo

sob os auspícios da gratuidade de justiça, tendo sido ambos corretamente

processados       5   .

3 - Apelação do autor, fls. 285/293.

4 - Contrarrazões de fls. 296/303 e 307/314.

5 - Instrumento de Procuração e Substabelecimento, fls. 12 e 284 (autor); 122 e 181 (rés). Guia de Preparo do

autor, fl. 295. Gratuidade deferida às rés, fls. 162 e 207.
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Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que,

resolvendo a ação pauliana com pedido de antecipação de tutela promovida por

Espólio de Baltazar Reis Cardoso em desfavor de Maria Aparecida dos Santos e

Bruna dos Anjos, acolhera, confirmando a decisão antecipatória de tutela concedida,

o pedido formulado para declarar a anulabilidade do negócio jurídico celebrado entre

as rés, ante a evidenciação de que fora consumado em fraude contra credores.

Outrossim, o provimento sentencial, resolvendo o pedido reconvencional formulado

pelas rés, no qual postularam a condenação do autor ao pagamento de

compensação indenizatória por danos morais e às penas de litigância de má-fé,

julgara improcedente o pedido. Em razão da sucumbência das rés, tanto na ação

principal, como no pleito reconvencional, a sentença lhes debitara o pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00 (dois mil

reais). Inconformados, os litigantes apelaram.

Emoldurado o objeto dos apelos e considerando que as rés

suscitaram defesas processuais, antes do exame do mérito as arguições devem ser

elucidadas. A primeira preliminar aventada, de impugnação do valor dado à causa

pelo autor, fora arguída ao fundamento de que, em tendo a ação pauliana sido

interposta com o objetivo de anular o Contrato Particular de Cessão de Direitos e

Obrigações que entabularam as litisconsortes passivas, o valor dado à causa

deveria ser o valor venal e atualizado do imóvel objeto do ajuste, que, consoante

apontado, é de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).

No entanto, a arguição aventada pelas rés, cuja elucidação não

encerra maiores dificuldades, não merece ser acolhida.  Isso porque, conforme

exegese do dispositivo legal que disciplina a matéria colocada à apreciação desta

instância revisora, fato é que, em tendo sido a presente ação pauliana interposta em

07/12/2015, o valor da causa deveria, em regra, corresponder ao valor do contrato

cuja anulação se almeja, conforme estabelecido no artigo 259 do CPC/73, que assim

disciplinava, in litteris:

Fls. _____

Apelação Cível 20150111390987APC

V O T O S

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Relator

Cabíveis, tempestivos, preparado o do autor e dispensado de

preparo o das rés, e subscritos por advogados regularmente constituídos,

satisfazendo, pois, os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade que

lhes são próprios, conheço dos apelos.
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Art. 259.O valor da causa constará sempre da petição inicial e

será:

(...)

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade,

cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o

valor do contrato;

 

Dessa forma, considerando que o preço do imóvel constante do

Instrumento Particular de Cessão de Direitos fora de R$20.000,00 (vinte mil reais), o

valor da causa deve se balizar neste montante, não podendo, assim, corresponder

ao valor atualizado do bem, conforme defendido pelas rés, até mesmo porque

inviabilizado se aferir, nesta sede, o preço de mercado do imóvel. Conquanto se

possa cogitar, dada a alegação de simulação negócio jurídico, que o valor constante

do contrato tenha sido individualizado para efeitos meramente formais, sobretudo em

se considerando a notável divergência constante entre o aludido preço de aquisição

em 2011 e o valor atual do bem apontado pelas partes contratantes por ocasião da

apresentação da contestação (em junho/16, no valor de R$290.000,00), não se pode

adotar a expressão econômica do bem no mercado imobiliário, porque muito

superior ao aposto no instrumento que retrata o negócio cuja invalidação é almejada.

Outrossim, considerando que o autor da presente demanda

anulatória de documento particular, ajuizada com o intuito de, em última síntese,

assegurar o recebimento de crédito perseguido em ação de execução de créditos

locatícios, tenha estipulado à causa o valor do crédito locatício inadimplido que

alegara possuir, no montante de R$71.187,86 (setenta e um mil, cento e oitenta e

sete reais e oitenta e seis reais), tendo, inclusive, recolhido as custas iniciais

respectivas, o importe mensurado não comporta qualquer adequação, notadamente

porque correspondente ao proveito econômico que se poderá alcançar com o pleito

anulatório. Dada a discrepância entre os valores conferidos pelas rés ao bem jurídico

envolvido, deve prevalecer, admitida a fixação do valor da causa por estimativa

(correspondente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico

perseguido pelo autor), a quantia indicada na peça vestibular. Com lastro nesses

argumentos, rejeito, portanto, a preliminar em tela.

Ainda prejudicialmente ao mérito, as rés arguíram a decadência do

Fls. _____
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direito de ação do autor - locador do contrato de locação do qual a primeira ré atuara

na qualidade de fiadora -, porquanto, segundo alegado, nos termos do art. 178, II, do

Código Civil, o direito de pleitear a anulação de negócio jurídico por suposta fraude

contra credores é de 4 (quatro) anos, contados do dia que se realizara o negócio.

Dessa forma, tendo sido o instrumento particular de cessão de direitos celebrado em

10/02/2011 e a presente ação interposta em 07/12/2015, afirmaram as rés que teria

se operado o prazo decadencial, devendo o processo ser extinto com julgamento de

mérito. Mais uma vez razão não assiste às apelantes, carecendo de respaldo

jurídico-material o alegado. Vejamos.

Alinhadas essas considerações iniciais, é cediço que o prazo

decadencial para o ajuizamento de ação pauliana destinada à anulação de contrato

por erro, dolo ou fraude contra credores rege-se pelo artigo 178, inciso II, do Código

Civil, sendo, segundo estipulado, de 4 (quatro) anos, cuja contagem se inicia, regra

geral, do dia em que se realizara o ato ou celebrara o contrato que se pretende

anular. No entanto, como a demanda judicial em tela se destina à invalidação de

alienação de imóvel, ultimada pela transmissão dos direitos correlatos, a

interpretação legal do dispositivo deve ser realizada de forma sistemática,

observados, ainda, os temperamentos exigidos pelas particularidades do caso em

concreto. No caso, o termo a quo deve, excepcionalmente, ser contado da data do

registro do respectivo título aquisitivo no cartório imobiliário competente, ou, acaso

Fls. _____

Apelação Cível 20150111390987APC

Em primeiro lugar e com vistas a melhor delinear a situação

colocada à exame, deve ser salientado que o autor ajuizara a presente ação

pauliana almejando a declaração de nulidade do Contrato Particular de Cessão de

Direitos e Obrigações6 celebrado entre as litisconsortes passivas, referente ao

imóvel caracterizado pelo Lote 04, Quadra K do Condomínio Residencial Solar da

Serra, Brasília/DF, localizado na Fazenda Taboquinha, Quinhão nº08. Consoante

informado pelos elementos constantes dos autos, aludida cessão de direitos

entabulada entre particulares não fora levada a registro cartorário apto a dar

publicidade ao ato de transmissão, sobejando, ao revés, controvérsia acerca da

veracidade do reconhecimento das firmas das rés subscritas no instrumento, ante a

não localização do selo digital na base de dados deste Tribunal de Justiça do Distrito

Federal, gerado sob o código TJDFT20110502031670DOKW, e nem da existência

registro das respectivas firmas junto ao cartório respectivo à época em que a

suposta cessão de direitos teria sido formalizada.

6 - Instrumento Particular de Cessão de Direitos, fls. 42/43 e 185/186.
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inexistente, da ciência inequívoca do autor sobre a existência do contrato, e não da

realização do negócio jurídico celebrado particularmente entre os figurantes da

avença.

Isso porque, em se tratando de ato jurídico anulável por fraude

contra credores, cuja desconstituição almejada pelo autor se funda eminentemente

na alegação de que o suposto negócio entabulado pelas rés teria sido

simulado/forjado, com a pré-datação do instrumento particular de cessão de direitos

e obrigações sobre fração ideal de imóvel - então apresentado pela devedora no

bojo de ação judicial como óbice ao arresto do bem solicitado pelo credor -, ele,

como terceiro efetivamente atingido, ignorando o vício do ato, não pode ser

prejudicado com a fluência do prazo decadencial quadrienal à sua completa revelia,

até mesmo porque existente a possibilidade factível de que o negócio, em realidade,

sequer se consumara, sendo certamente plausível que inexistia no mundo jurídico à

época indicada no instrumento como sendo a data de sua formalização.

Diante essas evidências, in casu, os elementos de prova

colacionados aos autos acabam por demonstrar que o autor somente tivera

conhecimento do 'suposto' negócio jurídico objeto de anulação no bojo da ação

cautelar de arresto de nº. 2014.01.1.178973-4, em que pretendera o arresto dos

direitos possessórios sobre o imóvel individualizado, ocasião em que a primeira ré,

então, quando das contrarrazões que apresentara em sua defesa, no mês de

maio/2015, tornara público o negócio supostamente forjado, informando, naquela

oportunidade, que os direitos sobre o bem cujo arresto se pleiteava haviam sido

cedidos à então litisconsorte ré, na data de 10/02/2011, ocasião em que apresentara

o instrumento contratual correlato.

A toda evidência, dadas as particularidades do caso sob exame,

definir a data da celebração do contrato de cessão de direitos engendrado pelas as

rés sob circunstâncias duvidosas como termo inicial da fluência do prazo

decadencial para o autor ajuizar o feito anulatório implicaria na facilitação à

ocorrência de fraude contra credores, já que, sem sequer ter conhecimento da

celebração do negócio - que não se sabe ter sido mesmo formalizado na data nele

indicada -, teria fulminado seu direito antecipadamente, ferindo mortalmente o

princípio da boa-fé objetiva. Ademais, obviamente que, existindo sérios e plausíveis

indícios acerca da veracidade do instrumento contratual e da suposta simulação da

cessão de direitos, havendo nos autos, inclusive, informações cartorárias dotadas de

fé-pública afirmando a 'falsidade' do reconhecimento das firmas subscritas naquele

documento - que será oportunamente objeto de exame, por ocasião da apreciação

do mérito da controvérsia -, resta por definitivamente afastada a alegação de

Fls. _____
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decadência do direito do autor.

Com efeito, como inexistem nos presentes autos elementos que

indiquem outro momento de efetivo conhecimento do autor da celebração do

negócio jurídico, sobretudo porque existentes fortes indícios de que aludido

documento teria sido simulado, mediante a elaboração da cessão de forma pré-

datada, não havendo, ainda, qualquer transcrição do título aquisitivo no registro

público apto a conferir lidimidade ao afirmado pela devedora, a fluição do prazo

decadencial para o ajuizamento da ação pauliana em exame deve, portanto, ser

contada a partir do instante em que o autor tivera ciência da existência do ato

fraudador materializado no instrumento contratual. Havendo suspeitas de que o

negócio jurídico sequer inexistia no mundo jurídico na data indicada pelas rés

apelantes, de 10/02/2011, obviamente que este não pode ser o marco inicial para a

contagem do prazo decadencial.

De mais a mais, deve ser frisado que, consubstanciando-se o

instituto da decadência causa extintiva do direito pelo seu não exercitamento no

interregno estipulado pela lei, o termo inicial para o ajuizamento da presente ação

anulatória deve coincidir com o fato gerador do direito pleiteado, sob pena de, em

última síntese, estabelecer uma situação absurda retratada pelo início de contagem

do prazo decadencial quando sequer era conhecido o direito a ser postulado pelo

autor - sujeito que, segundo alegado, se julga prejudicado por uma alienação que

sequer existira no mundo jurídico, pois forjada pela devedora no intuito de tornar-se

insolvente antes mesmo de ter sido consumado o inadimplemento do contrato do

qual fora fiadora, o que efetivamente não teria ocorrido, porque antedatado o

documento particular. Anote-se que, in casu, as rés sequer levaram ao registro

público a cessão de direitos do imóvel que supostamente transacionaram, que seria

apto a legitimar o negócio e ainda conferir publicidade aos terceiros sobre o negócio

jurídico, limitando-se a apresentar o documento particular.

À guisa desse alinhado, dadas às nuances do caso que merecem

tratamento excepcionalizado, ressoa inexorável que, considerando que  entre o

termo a quo do prazo decadencial, operado em maio de 2015 - quando, então,

germinara o direito do autor à pretensão anulatória -, e o ajuizamento da presente

ação pauliana, que se efetivara em dezembro de 2015, não se implementara o

escoamento do interregno legal de 4 (quatro) anos aplicável à espécie, deve,

portanto, ser rejeitada a prejudicial em tela. Superada, pois, a preliminar arguída e

a prejudicial afeta à decadência, passo ao exame de mérito dos recursos

interpostos pelas partes.

Consoante relatado, a primeira ré, como lastro da pretensão
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reformatória, argumentara que vendera, regularmente, à derradeira litisconsorte o

imóvel situado na Quadra K, Lote 04, do Condomínio Solar da Serra I, SHJB,

Brasília/DF, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações

acostado aos autos, pelo preço ajustado de R$20.000,00 (vinte mil reais) que, por

sua vez, fora firmado em 10/02/2001, ou seja, antes, portanto, da celebração do

contrato de locação do qual fora fiadora, que se ultimara quase um mês depois, com

início de vigência em 07/03/2011 e término em 07/03/2014, restando, assim,

insubsistente a alegação do autor no sentido de que, na condição de fiadora da

locação, dissipara seu patrimônio em prejuízo do credor com o intuito de se esquivar

do pagamento das obrigações contratuais locatícias.

Alegara ainda que, conquanto o Condomínio Rural Solar da Terra

(onde está localizado o imóvel que transacionara) tenha informado, no bojo de outra

ação (2014.11.1.006158-4), que o selo digital aposto no aludido Instrumento

Particular de Cessão de Direitos seria falso, uma vez que apenas em março de 2011

o TJDFT implementara a colocação de selos digitais nos documentos, tal fato, por si

só, não induz à constatação quanto à invalidade do reconhecimento dafirma de seu

nome realizado pelo Cartório do 5º Ofício de Notas e Documentos do Distrito

Federal. Salientara que, de qualquer forma, após ter tido conhecimento da alegação

acerca da suposta falsidade, ratificara, em 10/07/2015, junto ao Cartório do 2º Ofício

de Notas e Documentos do Distrito Federal, o teor da referida cessão de direitos,

sanando, assim, eventuais nulidades.

Aduziram as rés que, de qualquer forma, o imóvel que fora objeto da

cessão de direitos que legitimamente ajustaram não contemplara a fiança dada ao

contrato de locação, não podendo, assim, responder por eventuais débitos dele

oriundos. Asseverara a primeira ré que, para garantir o referido contrato de locação,

ofertara outro imóvel, situado na Quadra 02, Conjunto 02-M, Lote 09, do Setor

Residencial Norte-A, Planaltina/DF, imóvel este que, também de forma regular, fora

por ela vendido em 05/07/2011. Conseguintemente, postularam o acolhimento do

recurso, com o imediato cancelamento da tutela antecipada deferida no bojo dos

autos, pugnando, ainda, pelo acolhimento do pedido reconvencional que formularam,

para que o autor seja condenado ao pagamento de compensação indenizatória

pelos danos morais que lhes causara, aplicando-lhe, também, as penas de litigância

de má-fé, por ter alegado fraude contra credores destituída de fundamento.

Por sua vez, o autor, nas razões recursais aviadas, defendera o

acolhimento da pretensão que formulara para que as rés sejam condenadas, a teor

do artigo 70, inciso I, do NCPC, nas penas de litigância de má-fé, com a imposição

da multa no patamar máximo de 10% (dez por cento), tendo em vista a manifesta
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falsidade documental do instrumento contratual afeto à simulação da cessão de

direitos do imóvel e diante das contundentes mentiras e artimanhas por elas

engendradas, agindo em conluio para alterar a verdade dos fatos e promovendo

sistematicamente manobras com o claro objetivo de frustrar o recebimento do crédito

locatício perseguido em ação executiva.

Alinhadas essas premissas, e delimitado o lastro invocado como

apto a ensejar a reforma do provimento singular objurgado, deve inicialmente ser

salientado que, considerando que o recurso do autor se limitara a postular a

condenação das litisconsortes passivas nas penas de litigância de má-fé, por terem

alterado a verdade dos fatos, o apelo interposto pelas rés, devolvendo a esta

instância revisora a matéria nuclear da controvérsia, deverá ser examinado em

primeiro lugar. Contudo, a pretensão reformatória que formularam as partes

demandadas não merece ser acolhida, porque desprovida de sustentação legal,

jurídica e material, margeando, inclusive, a ética, lealdade e a boa-fé objetiva.

Vejamos.

Fls. _____

Apelação Cível 20150111390987APC

Deflui dos autos que a presente ação pauliana fora manejada com

estofo na fraude contra credores. Segundo noticiado pelo autor na peça de ingresso,

a primeira ré, conquanto tenha prestado garantia fidejussória ao contrato de locação7

no qual atuara na condição de locador (que fora celebrado em 04/03/2011), não

honrara para com as obrigações contratuais que lhe estavam destinadas na

condição de fiadora, tendo em vista o inadimplemento da parte locatária, que, logo

no início daquela avença, deixara de pagar os aluguéis e acessórios da locação dos

meses 06/2011 a 10/2012. Em razão dos débitos locatícios inadimplidos, o autor, na

data de 09/11/2012, ajuizara ação executiva almejando o recebimento do crédito, no

valor de R$72.187,86 (setenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e seis

centavos), não tendo, contudo, obtido êxito, tendo em vista a ausência de patrimônio

do locador e também dos respectivos fiadores.

7 - Contrato de Locação, fls. 16/20.
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Como cediço, a fraude contra credores, encerrando questão de

direito material, demanda a subsistência de atos praticados pelo devedor,

proprietário de bens ou direitos, a título gratuito ou oneroso, visando a prejudicar o

credor em tempo futuro, pois ainda não ingressara em juízo e a obrigação que

titulariza ativamente ainda não pode ser exigível. A qualificação do intuito de

prejudicar somente se manifestará quando o devedor já se achar na situação de

insolvência, demandando o reconhecimento da fraude contra credores a prova da

intenção do devedor de prejudicar (eventum damni) e o acordo entre o devedor

alienante e o adquirente (consilium fraudis). Os atos praticados em fraude contra

credores são passiveis de anulação por meio de ação apropriada, denominada ação

pauliana a que se refere o artigo 161 do Código Civil, e o bem que fora ilicitamente

transmitido somente poderá ser expropriado após a resolução da pretensão

anulatória.

In casu, restara comprovado que a primeira ré, de fato, entabulara o

negócio jurídico afeto à cessão de direitos de imóvel visando prejudicar o autor da

demanda, titular dos créditos derivados do pacto de locação, objetivando,

indubitavelmente, se esquivar da obrigação contratual fidejussória que, por livre e

espontânea vontade, assumira, à medida em que firmara com a segunda ré contrato

que tivera por objeto a transmissão de direitos sobre o único imóvel que ainda era

sua propriedade, capaz, à época, de garantir sua solvência perante o credor. Aliás,

os elementos de prova constantes dos autos denunciam que a primeira ré se

Fls. _____
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Conforme informado no processo, além de ter alienado o imóvel que

dera em garantia contratual na data de 29/11/2011, a primeira ré, sabedora do

inadimplemento contratual, buscara, furtivamente, desfazer-se de seu patrimônio

visando impedir futura satisfação do crédito perseguido, vindo, inclusive, a alienar os

direitos possessórios do imóvel de sua propriedade à segunda ré, negociação esta

que, supostamente, teria ocorrido na data de 10/02/2011. A seu turno, as rés, em

defesa, alegaram que não houvera qualquer simulação e afirmaram a legitimidade

do negócio jurídico entabulado, conforme Instrumento Particular de Cessão de

Direitos e Obrigações formalizado em 10/02/20018, antes, portanto, da celebração

do contrato de locação garantido fidejussoriamente, restando, assim, insubsistente a

alegação do autor no sentido de que a primeira ré, fiadora da locação, dissipara seu

patrimônio em prejuízo do credor com o intuito de se esquivar de futura cobrança

destinada ao pagamento das obrigações contratuais locatícias inadimplidas.

8 - Instrumento Particular de Cessão de Direitos, fls. 42/43 e 185/186.
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desfalcara maliciosamente de seu patrimônio, tanto em relação ao imóvel que

originariamente fora dado em garantia fidejussória ao contrato de locação, como

também em relação ao único imóvel que lhe sobejara, objeto da cessão de direitos

impugnada.

Destarte, as suspeitas apontadas pelo autor se confirmaram durante

a instrução processual, sobejando inconteste que as litisconsortes passivas, partes

Fls. _____
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No aspecto, inclusive, conquanto alegue a primeira ré que o imóvel

que fora objeto da cessão de direitos ajustada não tenha contemplado a garantia

fidejussória aposta no contrato de locação, não podendo, assim, responder por

eventuais débitos dele oriundos, deve ser salientado que, tal fato, por si só, não a

exime das obrigações, notadamente porque o "pedido de exoneração da fiança", por

ela realizado em 05/07/2011 (ainda durante a vigência do contrato de locação), não

fora anuído pelo locador. Inclusive, a questão suscitada pelas rés no particular, muito

embora não ostente poder de influenciar da solução da presente controvérsia, fora

bem apreciada pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Brasília9, que, em suma, não

considerara realizada a exoneração da fiança, permanecendo, assim, hígida a

garantia fidejussória na forma do art. 39 da Lei nº. 8.245/91 - o que,

conseguintemente, legitima o ajuizamento da presente ação pauliana pelo credor,

notadamente porque não subsistem mais bens de propriedade da primeira ré aptos a

garantir o pagamento da dívida.

Outrossim, a ação pauliana fora ajuizada com o objetivo de invalidar

o contrato de cessão de direitos que colocara a devedora, primeira ré, em estado de

insolvência, tanto que a tentativa de recebimento judicial do crédito em aberto se

arrasta por vários anos, tendo o autor, inclusive, promovido inúmeras diligências no

intuito de achar bens dos devedores, as quais, contudo, restaram infrutíferas,

havendo, inclusive, informação prestada por Oficial de Justiça dos quadros deste eg.

Tribunal no sentido de que a primeira ré se ocultava deliberadamente10, furtando-se

de receber qualquer tipo de intimação judicial correlatas à cobrança do débito

locatício inadimplido. De igual forma, restara demonstrado nos autos que a primeira

ré, de fato, forjara, em conluio com a segunda ré, a alienação dos direitos afetos ao

imóvel situado na Quadra K, Lote 04, do Condomínio Solar da Serra I, SHJB,

Brasília/DF, havendo elementos materiais de prova contundentes que evidenciam a

existência de simulação do negócio em fraude contra o credor.

9 - Sentença, doc. fls. 227/230.

10 - Doc. fl. 112.
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pactuantes da cessão de direitos, cientes do débito, visando frustrar o cumprimento

das obrigações contratuais (recebimento do crédito pelo locador), atuaram em

conluio e em manifesta má-fé, na intenção deliberada de prejudicar o autor,

falseando a verdade dos fatos. É que, a primeira ré, almejando ver caracterizada sua

incapacidade de saldar os débitos locatícios perante o autor, acabara por

efetivamente simular a realização de negócio jurídico juntamente com a segunda ré,

negócio este que a colocaria na situação de insolvência, tendo em vista que, com o

implemento deste ato - retroagido, inclusive, à data do pacto locatício e

doajuizamento da ação de execução pelo locador, não teria mais bens em seu nome

passíveis de honrar a obrigação.

Não subsistem dúvidas de que a simulação do negócio em fraude

contra o credor realmente ocorrera porque, almejando a primeira ré resguardar o

bem de sua propriedade, eximindo-o de que viesse a garantir eventual obrigação

perante o credor dos débitos derivados do contrato de locação ao qual prestara

fiança, acabara por dissimular a realização do negócio jurídico com data pretérita ao

contrato de locação o qual fora garantido fidejussoriamente, o que, aliás,  restara

evidenciado ante a verificação de que o Instrumento Particular de Cessão de

Direitos, datado em 10 de fevereiro de 2011, fora, de fato, antedatado. Isso porque,

o selo digital de segurança aposto no verso do referido contrato, relativo ao

reconhecimento das firmas das rés, Sra. Maria Aparecida dos Santos e Sra. Bruna

dos Anjos, que supostamente teria sido realizado junto ao Cartório do 5º Ofício de

Notas do DF, não é válido.

Fls. _____

Apelação Cível 20150111390987APC

Entrementes, conforme emerge impassível do cotejo dos autos, o

instrumento contratual engendrado pelas rés não passa de mera peça de ficção,

tendo sido criado de molde a simular a existência de um negócio jurídico que,

efetivamente, não fora celebrado entre as litisconsortes passivas. Inclusive, a

lidimidade do reconhecimento das firmas de ambas as rés apostas no contrato - que,

em tese, poderia atestar que realmente a cessão de direitos teria sido entabulada na

data indicada no instrumento (10/02/2011), ou seja, em momento anterior ao

contrato de locação (04/03/2011) -, fora absolutamente refutada: seja porque não

encontrado na base de dados Tribunal de Justiça do Distrito Federal qualquer

r e f e r ê n c i a  a o  c ó d i g o  d o  s e l o  d i g i t a l  g e r a d o  s o b  o  n º .

TJDFT20110502031670DOKW11; seja,sobretudo, em face do teor da certidão

emitida pelo Tabelionato do Cartório do 5º Ofício de Notas de Taguatinga/DF, que

assim certificara, in litteris:

11 - Doc. fl. 48.
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Consoante se extrai do teor da certidão transcrita alhures,

depreende-se que o documento particular apresentado pela primeira ré em defesa

ao arresto do imóvel promovido pelo autor em outra ação fora deliberadamente

falsificado, revelando o propósito claro das rés em encobrir a farsa por elas

praticada, quando apuseram no Instrumento Contratual de Cessão de Direitos de

Imóvel data retroativa à que o ato fora efetivamente praticado (10/02/2011). Anote-se

que, conquanto a data constante do carimbo de reconhecimento de firma seja de

Fls. _____

Apelação Cível 20150111390987APC

"Certifico, em atendimento a pedido do Dr. Adriano de Souza

Cardoso, brasileiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil

sob o nº 24.119/DF e CPF nº 699.776.071-68, para fins de

prova perante a Justiça do Distrito Federal, Corregedoria de

Justiça, Delegacias e onde mais se fizer necessário, que o

carimbo de reconhecimento firma em nome de Maria

Aparecida dos Santos e Bruna dos Anjos datado de ...

(ilegível) de fevereiro de 2011, aposto no Instrumento

Particular de Cessão de Direitos e Obrigações Sobre

Fração Ideal de Imóvel Rural, relativo ao imóvel constituído

pelo Lote 04, da Quadra "K", do Condomínio Solar da Serra,

Brasília/DF, fração ideal com 1.672m², no lugar denominado

'Santa Cruz', Localizado na Fazenda Taboquinha, Quinhão

nº08, imóvel rural contido na área com 04h 49c 16ca, Módulo

K, Fração 01 do Condomínio Rural Solar da Serra I, como

sendo deste Tabelionato, em nome do Escrevente Autorizado

André Augusto Nonato Gomes, é falo.Não consta ainda em

nossos arquivos e banco de dados nenhum cadastro de

firma em nome de Bruna dos Anjos. Destaco por fim, que o

cadastro da firma em nome da Sra. Maria Aparecida dos

Santos, CPF nº 913.135.381-91, ocorreu no dia 19 de abril

de 2013. O relatório é verdade. Dou Fé. Taguatinga, 24 de

agosto de 2016."12,  G. nosso

12 - Certidão, fl. 225.
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18/02/2011, o tabelião afastara a autenticidade do documento ao constatar a

inexistência, junto ao cartório respectivo, do cadastro de firma em nome da segunda

ré, Bruna dos Anjos, sendo que o da primeira ré, Maria Aparecida dos Santos,

somente fora cadastrado no mês de abril de 2013.

Não obstante a informação cartorária, que ostenta fé-pública, quanto

à falsidade do reconhecimento das firmas dos nomes das rés, aliado, ainda, à não

localização do código do selo digital gerado, também pende em desfavor das rés a

circunstância de que aludida cessão de direitos relativos ao imóvel individualizado

não fora levada a registro cartorário apto a dar publicidade ao ato de transmissão.

Ora, a despeito de não ter sido realizada a transcrição do respectivo título aquisitivo

no registro público, tendo em vista que as partes poderiam ter lavrado a competente

escritura pública estampando a transmissão dos direitos sobre o imóvel celebrada,

positivando todas as condições do negócio, as rés, ainda, não colacionaram aos

autos qualquer recibo ou documento hábil a comprovar o pagamento/recebimento do

preço ajustado, pendendo-lhes, ainda em agravante, a estranha notícia de que a

primeira ré 'locara' da derradeira litisconsorte o mesmo bem que supostamente teria

alienado, tendo apontado, no bojo de outras ações judiciais, como sendo seu

endereço o do imóvel alienado.

Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é

perfilhado por esta Casa de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os

arestos adiante ementados, in verbis:

Fls. _____

Apelação Cível 20150111390987APC

Sob esse enfoque, portanto, evidenciada a falsidade do carimbo de

reconhecimento das firmas dos nomes das rés no instrumento contratual de cessão

de direitos é falsa, resta por qualificada a simulação do negóciojurídico em fraude

contra credores, não podendo, assim, subsistir, perante o autor, credor prejudicado,

o ato fraudulento consubstanciado na alienação dos direitos referentes ao imóvel

datada de 10/02/2011. Por outro lado, conquanto tenham as partes contratantes

informado a 'confirmação' da cessão de direitos em momento posterior, após a

impugnação do autor - o que se ultimara mediante a confecção de novo instrumento

particular formalizado em 10/07/201513, sobre o qual se alega não pender qualquer

irregularidade -, tal fato, contrariamente do alegado pelas rés, não possui o condão

de retroagir à data do ato impugnado, porque, obviamente, impassível de sanar o

vício social verificado que implicara a nulidade daquele negócio pretérito.

13 - Instrumento Particular de Cessão de Direitos, fls. 189/190.
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"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.

JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. HIPÓTESE LEGAL.

ART. 397, DO CPC. POSSIBILIDADE. FRAUDE À

EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. CIÊNCIA DA

TERCEIRA ADQUIRENTE DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA

CAPAZ DE LEVAR A VENDEDORA À INSOLVÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DO ART. 593, INCISO II ,  DO CPC.

ENUNCIADO N.º 375, DA SÚMULA DO STJ. CESSÃO DE

DIREITOS SOBRE O IMÓVEL COM DATA ANTERIOR À

EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. CONTRATO SIMULADO COM

O INTUITO DE MODIFICAR A DATA DA AQUISIÇÃO DO

BEM PARA ENCOBRIR A CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE

À EXECUÇÃO. NULIDADE.

1. Embora a maioria dos documentos juntados pela

embargante após a réplica já existisse no momento do

ajuizamento da ação e pudesse ter acompanhado a petição

inicial, não há óbice a sua apreciação, se uma parte deles

foi anexada com o objetivo de se contrapor aos fatos

alegados pelo embargado e a outra parte para fazer prova

de fatos ocorridos após os articulados na inicial,

consoante permitido pelo art. 397, do CPC de 1973.

2. Segundo o Enunciado n.º 375, da Súmula do STJ, "o

reconhecimento da fraude à execução depende do registro

da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do

terceiro adquirente".

3. Não havendo registro da penhora ao tempo da alienação

do bem, deverá ser demonstrado o requisito subjetivo do

consilium fraudis, ou seja, a intenção do terceiro de

prejudicar o credor em conluio com o devedor, ou, ao

menos, a má-fé do terceiro, para que seja reconhecida a

fraude.

4. Comprovada a ciência da terceira adquirente quanto à

existência de demanda executiva em curso em face da

alienante do imóvel, há que se reconhecer a ocorrência de

Fls. _____

Apelação Cível 20150111390987APC
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fraude à execução.

5. O contrato de cessão de direitos sobre imóvel

caracteriza-se como negócio jurídico simulado, se as

provas existentes nos autos demonstram que foi

confeccionado apenas com o intuito de antecipar,

ficticiamente, a data da transferência de direitos sobre o

bem, mascarando o fato de que o verdadeiro negócio

jurídico de translação da propriedade ocorreu quando a

compradora já sabia da existência de demanda executiva

ajuizada em face da vendedora. 

6. Apelo provido. Embargos de terceiro julgados

improcedentes." (Acórdão n.943748, 20150110755272APC,

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª TURMA CÍVEL, Data de

Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.:

312/330)

 

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE IMÓVEL.

ALIENAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E

VENDA. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO

NULO. MANUNTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DECRETADA

SOBRE O IMÓVEL.

1. Os embargos de terceiro são um remédio processual

utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-

processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou

apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos

moldes do artigo 674 e 677 do Código de Processo

Civil/2015.

2. A simulação de negócio jurídico configura causa de

nulidade (art. 167 do CC), não sendo suscetível de

confirmação e não se convalesce com o decurso do tempo

(artigo 169 do Código Civil).

3. Caracteriza compra e venda simulada, aquela realizada

entre irmãos, sem comprovação do pagamento do preço,

em Comarca diversa da situação imóvel quando os

celebrantes estavam apenas de passagem, três dias antes

do vendedor assinar termo de confissão de dívida e sem

Fls. _____
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que o comprador demonstre a posse direta ou o

auferimento de renda com o imóvel.

4. Restando comprovado que o negócio jurídico

entabulado entre devedor e terceiro fora formalizado com o

objetivo de criar óbice à constrição do bem, qualificando-

se como simulação (art. 167 do Código Civil),  a

manutenção do arresto ou penhora determinados nos

autos do processo executivo é medida que se impõe.

5. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.1040824,

20150110533363APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA

CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE:

28/08/2017. Pág.: 178-204)

 

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO

DE DEFESA. PROCURAÇÃO. VALIDADE. SIMULAÇÃO.

PROVA.

(...).

3. A simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é

causa de nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de

aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas

daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não

verdadeira; e os instrumentos particulares forem

antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1º, incisos I a III,

CC).

(...).

6 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o . "  ( A c ó r d ã o  n . 9 9 7 3 5 9 ,

20140210005614APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8ª

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no

DJE: 24/02/2017. Pág.: 816/823)
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Conseguintemente, configurada a simulação em fraude contra

credores engendrada pelas rés, resta prejudicado o pleito reconvencional que

aviaram pretendendo a condenação do autor (i) ao pagamento de compensação

indenizatória pelos danos morais sofridos diante a antecipação dos efeitos da tutela

em que se determinara a expedição de ofício ao Condomínio Solar da Terra, dando

ciência de que os direitos possessórios sobre o imóvel encontravam-se sob litígio, e

(ii) às penas de litigância de má-fé por ter alegado fraude contra credor destituída de

fundamento. Com efeito, em tendo sido aferida a prática de ato ilícito cometido pelas

rés, que praticaram simulação em fraude contra o autor, que pleiteara seu direito

Fls. _____

Apelação Cível 20150111390987APC

Dessas inexoráveis evidências deriva a certeza de que, devidamente

apurada a existência de simulação do negócio jurídico em fraude contra o credor,

porquanto configurado o eventum damni, consubstanciado na intenção das rés em

prejudicarem o autor, e o consilium fraudis, tendo em vista o conluio fraudulento das

rés em dissimularem a cessão de direitos com data pré-datada, retroagindo-o à data

em que efetivamente fora realizado, deve-se declarar a nulidade do negócio jurídico

impugnado14, conforme bem decidido pelo Julgador a quo. A simulação em fraude

contra o credor, prejudicando manifestamente o autor pela prática do vício, conduz à

anulação do negócio, podendo, assim, o imóvel quefora objeto do contrato simulado

responder pelas obrigações assumidas pela primeira ré na condição de garantidora

fidejussória do contrato de locação.

Noutro viés, deve ser frisado, porquanto pertinente, que, conquanto

possa subsistir válida a segunda tratativa, que, consoante afirmado pelas rés,

objetivara 'confirmar' a cessão de direitos sobre o imóvel à segunda ré (entabulada

pelas partes já em 10/07/2015 junto ao Cartório do 2º Ofício de Notas e Documentos

do Distrito Federal15), os efeitos deste novo ato, ainda que válido, naturalmente, são

ineficazes perante o autor, credor dos débitos inadimplidos. Entrementes, a alegada

simulação em fraude contra credores se destinara à impugnação do instrumento

contratual entabulado com data retroativa, de maneira que, comprovada a prática do

ato ilícito cometido anteriormente pelas rés, que simularam uma situação não

condizente com a realidade, eventual 'confirmação pelas partes litisconsortes da

vontade de realizar o negócio em momento posterior à cessão de direitos por elas

maliciosamente engendrada', conquanto possa produzir os efeitos inerentes ao novo

ato, é ineficaz frente ao autor.

14 - Instrumento Particular de Cessão de Direitos, fls. 42/43 e 185/186.

15 - Instrumento Particular de Cessão de Direitos, fls. 189/190.
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com lastro em fundamentos sólidos, conforme delineado alhures, não há sefalar na

prática de atos ilegítimos ou ofensivos praticados pelo demandante da presente

ação pauliana. Sob essa moldura, restando insubsistentes as razões recursais de

inconformismo içadas pelas rés, o apelo que interpuseram deve ser totalmente

desprovido.

De outro vértice, sobeja examinar a pretensão reformatória

formulada pelo autor defendendo a condenação das rés nas penas de litigância de

má-fé, a teor do artigo 70, inciso I, do NCPC, com a imposição da multa no patamar

máximo de 10% (dez por cento), tendo em vista a manifesta falsidade documental do

instrumento contratual afeto à simulação da cessão de direitos do imóvel e diante

das contundentes mentiras e artimanhas por elas engendradas, agindo em conluio

para alterar a verdade dos fatos e promovendo sistematicamente manobras com o

claro objetivo de frustrar o recebimento do crédito locatício perseguido em ação

executiva.

Cumpre ressaltar inicialmente que a natureza jurídica da litigância de

má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual

através de atos abusivos do direito de demandar, praticados pelo autor, réu ou

terceiro interveniente, conforme preleciona a norma contida no artigo 79 do Código

de Processo Civil. O abuso do direito processual fora tratado especificamente pelo

estatuto processual, nos artigos 79 a 81, enquanto o artigo 80 é o responsável pela

previsão casuística dos casos em que se configura abuso do direito de demandar,

vale dizer, a litigância de má-fé. Nesse sentido o doutrinador Castro Filho define:

 

 

Fls. _____
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"Assim, toda vez que, na ordem jurídica, o indivíduo no

exercício do seu direito subjetivo excede os limites

impostos pelo direito positivo, aí compreendidos não só o

texto legal mas também as normas éticas que coexistem

em todos sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no

exercício de seu direito subjetivo o realiza de forma

contrária à finalidade social, verifica-se o abuso do direito

[...] o direito subjetivo, poder de agir, é, na sua realização

normal, o uso, e, na sua realização anormal, o abuso."16

16 - CASTRO FILHO, José Olímpio de. Abuso de direito no Processo Civil. Editora Forense, 2º Ed., Rio de

Janeiro, 1960, p. 21.
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Diante do aduzido tem-se que o abuso do direito de demandar

ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com

sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso

regular do direito de demandar, que compreende, obviamente, o uso dos meios de

defesa que lhe são inerentes, não compreendendo, contudo, o direito ao abuso no

manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de uma conduta de

responsabilidade subjetiva e que deve ser mais objetivamente configurada, para o

fim de tornar-se mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto

é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do

estatuto processual vigente, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte,

traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Para maior elucidação

deve ser transcrito aludido dispositivo:

 

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

 I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de

lei ou fato incontroverso; 

 II - alterar a verdade dos fatos;  

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;  IV -

opuser resistência injustificada ao andamento do

processo; 

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou

ato do processo; 

Vl - provocar incidente manifestamente infundado; 

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente

protelatório."
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No caso, a conduta das rés durante o trânsito processual,

destinadas a defender a conduta ilícita por elas praticadas, exorbitando-se do direito

ao exercício do direito à ampla defesa que as assistira, se mostra apta a enquadrá-

las na condição de litigantes de má-fé, por terem alterado a verdade dos fatos

(NCPC, art. 80, II) e por proceder de modo temerário (NCPC, art. 80, V). Com efeito,

a hipótese prevista no artigo 80, II, do CPCemerge do dever de veracidade contido

no dever de lealdade, e para que ocorra a má-fé pela alteração da verdade deve-se

comprovar que a parte, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não

era verdadeiro. Não podendo considerar o mero equívoco como má-fé processual,

uma vez que está desprovido de deslealdade e de intenção de prejudicar a parte

contrária. Outrossim, o fato de "proceder de modo temerário em qualquer incidente

ou ato do processo", consiste na prática intencional de atos em que o agente tem a

absoluta consciência de que a pretensão por meio do referido ato é completamente

destituído de razão, contrário à lealdade processual e à boa-fé, ocasionando a

procrastinação do processo.

Ressoa pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que

para configurar essa hipótese de litigância de má-fé, faz-se necessário provar a

intenção da parte na pretensão de conseguir objetivo ilegal, imprescindível a figura

do dolo, entendimento esse há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de

Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados:
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Ressalte-se que a sistemática processual reclama a lealdade

processual de todos os atos processuais e o artigo 80 do estatuto processual

elencara taxativamente as hipóteses de condutas abusivas, que ocorrerá sempre

quando se divisa desvirtuamento na utilização das faculdades e dos direitos

conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seu fins e utilidade. Ademais, é

imprescindível a constatação do elemento subjetivo para a qualificação da litigância

de má-fé, principalmente porque a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé

estipulada no artigo 5º do Código de Processo Civil17, que equivale à boa-fé

subjetiva. Destarte, para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar

dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da

verdade e do abuso dos atos processuais.

17 - NCPC, "Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a

boa-fé."
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"PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA

POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a

modificação do julgado que se apresenta omisso,

contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual

erro material na decisão. 2. A exegese do art. 17 do CPC

pressupõe o dolo da parte em impedir o natural trâmite

processual. Essa conduta é manifestada de forma

intencional e temerária, sem observância ao dever de

lealdade processual. 3. No caso, não se tem notícia de

atitude tendente a atrapalhar o andamento processual, mas

denota-se apenas pela parte embargada o exercício regular

do direito de defesa. Não houve nenhuma tentativa de

alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos

meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para

atrasar o processamento da ação. Embargos acolhidos

para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes."

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Ministro

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em

22/05/2014, DJe 28/05/2014)

 

 

"EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPUTADA À

EXEQUENTE. PREENCHIMENTO UNILATERAL DE CLAROS

E X I S T E N T E S  N O  C O N T R A T O  C E L E B R A D O .

IRRELEVÂNCIA. Sem prova do comportamento maldoso da

parte e, ainda, da existência do danos não se configura a

litigância de má-fé. Inexistência de contrariedade ao art. 17,

incisos II e III, do CPC. Recuso Especial não conhecido."

(STJ - RESP 220162/ES - Rel. Min. BARROS MONTEIRO - DJ

6/2/2001).
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Estabelecido esses parâmetros, é notório que restara caracterizara a

litigância de má-fé das rés, pois se escusaram em apresentar a verdade, com o

manifesto intuito de prejudicar direito legítimo postulado pelo autor, o que de modo

inequívoco restara demonstrado nos autos. Com efeito, em consonância com os

elementos materiais coligidos aos autos, afere-se que as rés, ignorando por

completo as nuances principiológicas da ética e da boa-fé objetiva, se mantiveram

firmes no propósito de defender o negócio jurídico viciado pelo ato simulador que

engenharam com o claro objetivo de fraudar os direitos do credor. Fica patente,

então, por parte das litisconsortes passivas, a existência do dolo e a subversão da

verdade, com o intuito de se eximir de obrigação legítima, angariando

enriquecimento ilícito em prejuízo ao autor.  

Nesse contexto, sobeja inexorável que a omissão que praticaram em

não revelar a verdade dos fatos, insistindo na tese de que o instrumento contratual

de cessão de direitos teria sido praticado antes da celebração do contrato de

locação do qual a primeira ré prestara a garantia pessoal de fiança, havendo fortes e

graves indícios, inclusive, de que fraudaram o selo digital cartorário, ensejam a

qualificação da litigância de má-fé. É que o que aduziram tangenciara a verdade dos

fatos, revelando que, subvertendo o havido, valeram-se do processo com o nítido

propósito de ver reconhecido como legítimo o ato que maliciosamente simularam,

almejando, em última síntese, inviabilizar a realização dos legítimos direitos do autor,

locupletando-se indevidamente em seu prejuízo. Sua postura emoldura-se, portanto,

na tipificação contemplada pelo artigo 80, incisos II e III, do CPC, posto que, durante

todo o trânsito processual, subverteram a verdade dos fatos com o nítido propósito

de levar o juízo a engano, procedendo, portanto, de modo temerário ao utilizarem-se

do processo para conseguir objetivo ilegal.

Emoldurando-se suas condutas na tipificação legal, devem sujeitar-

se à sanção processual estabelecida pelo legislador processual, que, de acordo com

o preceituado pelo artigo 81 do mesmo estatuto processual, deverá ser superior a

1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, e à

indenização dos prejuízos que a parte contrária experimentara, sem prejuízo dos

honorários advocatícios e das despesas processuais. Conseguintemente,

emoldurando-se a conduta das rés na tipificação legal do artigo 80, incisos II e III, do

estatuto processual civil vigente, ante a caracterização de sua má-fé pela presença

do elemento subjetivo do dolo, e, ainda, considerando as circunstâncias

constatadas, as rés devem ser condenadas a pagar multa por litigância de má-fé no

montante de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, que será revertido em

favor do autor, acrescida de correção monetária desde o ajuizamento do feito e juros
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de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Assim, aliás, já se manifestara esse eg. Tribunal de Justiça,

conforme assegura o julgado adiante sumariado:

 

"DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL E

PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA

SIMULADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há como se deferir imissão de posse de comprador

em imóvel objeto de compra e venda simulada, porque não

houve efetiva transferência da propriedade, afastando-se,

igualmente, o pedido de indenização por perdas e danos. 

2. Aalteração da verdade dos fatos, tanto nas petições

apresentadas, como também em depoimento pessoal,

indicando que houve a utilização do processo para

resolver litígio decorrente de fraude que permitiria a

obtenção de financiamento, justifica a imposição de pena

por litigância de má-fé

3.Recurso dos autores/reconvindos desprovido." (Acórdão

n.682847, 20080110390826APC, Relator: ANTONINHO

LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 13/06/2013. Pág.:

164)
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Anote-se que a determinação de vista dos autos ao Ministério

Público é mera consequência das aferições verificadas, devendo o Julgador, na

qualidade de dirigente do processo e atento para os limites da jurisdição cível, adotar

de imediato a medida se constatada a subsistência de indícios de eventual prática

de crime, como consectário do dever legal que o assiste, conforme prescreve o

artigo 40 do Código de Processo Penal, in verbis:

 

"Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem,

os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de

ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e

os documentos necessários ao oferecimento da denúncia."

 

À guisa de todo o exposto, deflui a irreversível ilação de que não há

motivos para o acolhimento dos pedidos feitos na apelação das rés. No entanto, o

recurso do autor deve ser provido para, reformando em parte a decisão sentencial

vergastada, serem condenadas as rés ao pagamento de multa por litigância de má-

fé no montante de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, devidamente

corrigida e acrescida de juros de mora. Outrossim, constatada a subsistência de

indícios de eventual prática de crime, deve ser provocada a atuação do Ministério
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Destarte, é necessário consignar que, diante de indícios de falsidade

contratual no compromisso de cessão de direitos de compra e venda de fração de

imóvel celebrado pelas rés em relação à aquisição do imóvel objeto da ação18,

notadamente pelo fato de que a legitimidade do carimbo de reconhecimento de firma

aposto no Instrumento Particular de Cessão de Direitos fora infirmada pelo Cartório

do 5º Ofício de Notas de Taguatinga/DF19, a cientificação do Ministério Público do

Distrito Federal e Territórios - MPDFT é imperativa, com o envio das peças

necessárias para apuração de possível ilícito e, se o caso, eventual instauração do

procedimento cabível. Caberá ao Órgão Ministerial o oferecimento da denúncia,

caso entenda pela ocorrência de fato típico, ou o arquivamento das peças remetidas,

em caso contrário.

18 - Instrumento Particular de Cessão de Direitos, fls. 42/43 e 185/186.

19 - Certidão, fl. 225.
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Público, mediante envio de cópia dos autos ao Procurador Geral.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto pelas

rés e dou provimento ao recurso interposto pelo autor para, reformando a

sentença quanto ao ponto, condenar as rés ao pagamento de multa por

litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da

causa, que será revertido em favor do autor, acrescida de correção monetária

desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito

em julgado, mantendo, quanto ao mais, a ilustrada decisão sentencial

vergastada. Outrossim, constatada a subsistência de indícios da prática, em

tese, de crime, determino o envio de cópia integral dos autos ao Procurador

Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para os fins de

direito. Considerando que o apelo das rés restara desprovido e, em

contrapartida, o do autor fora provido, majoro os honorários advocatícios que

originalmente a elas foram imputados para o equivalente a R$4.000,00 (quatro

mil reais), importe que deverá ser atualizado monetariamente a partir da

prolação desse provimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11), observado o fato de
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Alfim, deve ser frisado que, provido o recurso aviado pelo autor, e

desprovido o das rés, e, tendo sido aviados sob a nova regulação processual, as rés

sujeitam-se ao disposto no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil20, que

preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados

deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau

recursal, observada a limitação contida nos §§ 2º e 3º para a fixação dos honorários

advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada. Assim é

que tendo sido fixada a verba originalmente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais),

contemplando tanto a ação principal, como o pleito reconvencional, a verba deve ser

majorada, ponderados os serviços desenvolvidos pelos patronos da parte autora,

para o equivalente a R$4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizado (NCPC,

art. 85, § 2º), ressalvado o fato de que são beneficiárias da gratuidade de justiça21.

20 - NCPC, "Art. 85 -... § 11 - O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários advocatícios fixados

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o

caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos

ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º 3º para a fase de

conhecimento."

21 Gratuidade deferida às rés, fls. 162 e 207.
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que são beneficiárias da gratuidade de justiça.  

 

É como voto.
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A Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER DE AMBOS OS APELOS, REJEITAR A(S)

PRELIMINAR(ES)  E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO,  NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

DO AUTOR. UNÂNIME. DETERMINADA A REMESSA DE PEÇAS AO

MINISTÉRIO PÚBLICO.
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