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Gab. Des. Claudio Santos na Câmara Cível - Juíz(a) convocado(a) Dra. Berenice Capuxu

 

0807915-40.2020.8.20.0000
AGRAVANTE: PAULO LEAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s): PAULO ROBERTO DE SOUZA LEAO JUNIOR, PAULO ROBERTO DANTAS DE
SOUZA LEAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Advogado(s):
Relator(a): Juíza convocada BERENICE CAPUXÚ

 

 

DECISÃO

 

 

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de suspensividade, interposto por PAULO
LEÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN que, nos autos dos Embargos de Terceiros (processo n°
0834383-10.2019.8.20.5001), proposto em face do Ministério Público, reconheceu que a sociedade de
advocacia praticou ato atentatório à dignidade da justiça, pelo que deferiu os pedidos formulados pelo
Ministério Público, para determinar: a) a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa,
fixado na inicial em R$ 176.729,89 (cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e
nove centavos), na forma disposta no §2º, do art. 77, do CPC; b) a restituição das coisas ao seu estado
anterior, com base no §7º, do art. 77, do CPC, mediante devolução da quantia levantada perante a Divisão
de Precatórios do TJRN, no valor de R$ 176.729,89 (cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e nove
reais e oitenta e nove centavos), referente ao crédito constante no Precatório Requisitório nº
2011.053095-4., bem como determinou a manutenção das constrições impostas nos autos do cumprimento
de sentença n. 0853824-79.2016.8.20.5001, até que a sentença hostilizada sofra modificações ou que
venha ordem oriunda da instância superior em sentido diverso ao teor manifestado nesta decisão.

Alega o Agravante que:

a) “(...) tratam-se Embargos de Terceiros opostos pelo agravante, através dos quais se postulou o
levantamento da penhora realizada sobre bem de sua titularidade, referente ao crédito constante no
instrumento requisitório nº 2011.053095-4, outrora pertencente à pessoa de Carla Ubarana Araújo Leal, o
qual foi objeto de regular cessão, devidamente homologada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do
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Norte, fora objeto de bloqueio indevido, em cumprimento à medida de indisponibilidade de bens
proferida nos autos da Ação de Improbidade nº 0810896- 79.2017.8.20.5001 (3ª vara da fazenda pública
de Natal).”;

b) “(...) o juízo de origem julgou improcedente a pretensão almejada pelo agravante, todavia,
conferindo-lhe o direito à gratuidade de justiça. O recorrente interpôs recurso de apelação (id 52999475),
a tempo e modo, bem como o ora agravado apresentou contrarrazões (id 58641697) ao apelo.”

c) o processo apenas aguarda a remessa ao TJRN;

d) “(...) após a sentença, com jurisdição exaurida, em cristalina inovação processual, proferiu
decisão interlocutória (id 58680776) (...)”. O recurso ora proposto advém desta decisão;

e) após a sentença proferida dos Embargos de terceiros, o “(...) Estado do Rio Grande do Norte,
por sua procuradoria, ingressou com pleito de cumprimento de sentença, tombado sob o nº
0853824-79.2016.8.20.5001 e distribuído à 3ª vara da fazenda pública de Natal, objetivando a execução
de condenação penal, arrolando no polo passivo da execução a Sra. Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal,
George Luis de Araújo Leal e a empresa GLEX Empreendimentos e Serviços Ltda, sociedade composta
pelos pessoas físicas dos executados (CARLA UBARANA e GEORGE LEAL), requerendo a
desconsideração inversa da personalidade jurídica dessa empresa, tendo os executados (CARLA,
GEORGE e GLEX Empreendimentos e Serviços Ltda) apresentado impugnação à execução,
argumentando que já houvera nos autos da ação penal acima referida a devolução de cerca de R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais) entre bens e valores, em face de acordo de colaboração premiada
firmado com o Ministério Público.”;

f) nos autos do cumprimento de sentença, foi proferida decisão que determinou “a execução das
medidas expropriatórias veiculadas pelo Estado do Rio Grande do Norte e pelo Ministério Público, e
determino que sejam cumpridas as seguintes medidas: a) BLOQUEIO, VIA BACEN JUD OU
ATRAVÉS DO BANCO CENTRAL, dos referidos valores nas contas-correntes, contas poupanças e
demais investimentos financeiros de titularidade dos requeridos, os quais somente poderão ser
movimentados por determinação deste juízo, salvo os créditos de natureza alimentar e os valores que
ultrapassem a referida quantia bloqueada; b) Em relação ao Instrumento de Precatório nº 2011.053095-4,
proceda-se com o BLOQUEIO, VIA BACEN JUD, dos valores que se encontram na posse de terceiro,
mediante bloqueio de ativos financeiros existentes em nome de PAULO LEÃO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (CNPJ nº 30.928.623/0001-90), assim também dos representantes da sociedade de
profissionais liberais, PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO (CPF nº 280.097.894-53) e
PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JÚNIOR (CPF nº 069.498.754-95), até o limite da quantia
indevidamente levantada perante a Divisão de Precatórios do TJRN, considerando-se o valor de R$
176.729,89 (cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos).”

g) através da impetração de Mandado de Segurança (0807140-25.2020.8.20.0000), a decisão
proferida no cumprimento de sentença foi suspensa;

Destaca, ainda, que “(...) o marco final da jurisdição de primeiro grau é a prolação da sentença de
mérito, razão pela qual é defeso ao Julgador a quo, modificá-la para inovar juridicamente, já que
finalizada a sua função jurisdicional.”

Defende, por fim, a inexistência de ato ilegal que importe qualquer reconhecimento de ato
atentatório a dignidade da justiça.

Por fim, pugna pela suspensividade da decisão recorrida. No mérito, requer o conhecimento e
provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão objurgada.

É o relatório. Decido.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, amparado no
artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil.
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A apreciação do requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada encontra respaldo no
artigo 995, parágrafo único, da nova legislação processual civil, cujo acolhimento dependerá da análise da
existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade
de provimento do recurso.

In casu, constato que das alegações do Agravante se verificam presentes os requisitos aptos à
suspensão da tutela antecipada concedida pelo Juízo .a quo

De início, destaco que a decisão recorrida foi proferida em nítida violação ao decidido nos autos
do Mandado de Segurança n° 0807140-25.2020.8.20.0000, que, apesar de se relacionar a decisão imposta
nos autos do cumprimento de sentença n° 0853824-79.2016.8.20.5001, tem COMPLETA E
INEGÁVEL relação jurídica e material com os fatos apontados nos Embargos de Terceiros, a estes,
atingindo especificamente.

 Não bastasse, pelo que se constata dos autos, a decisão imposta, e ora combatida, adveio após o
término do ofício jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau, ocorrido com a prolatação da sentença
nos embargos de terceiros.

Assim, neste primeiro instante, vislumbro que a imperfeição processual ora relatada, acrescida
das razões já expostas na  decisão do Mandado de Segurança n° 0807140-25.2020.8.20.0000, demonstram
a probabilidade do direito do Agravante.

Ademais, enfatizando minhas conclusões acerca do ato atacado,  destaco que a afirmativa quanto
a ilicitude do ato da Sociedade de Advocacia Agravante, pelo menos neste momento, merece ser revista,
já que se deu sem que naqueles autos do cumprimento de sentença tivesse sequer sido decretada  fraude à
execução, de modo que, aparentemente, o negócio jurídico com a então Executada Carla Ubarana
permanecia válido e eficaz e, por conseguinte, o levantamento do crédito pela sociedade junto à Divisão
de Precatórios do TJRN.

Por fim, igualmente vislumbro a presença do requisito do periculum in mora, uma vez que são
visíveis os prejuízos financeiros advindos da decisão imposta, tornando, ainda mais grave, o fato de
tratar-se de verba de natureza alimentar.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensividade da decisão recorrida.

Oficie-se o juízo a quo do inteiro teor desta decisão, para que lhe dê imediato cumprimento.

Intime-se a Agravada para, querendo, dentro do prazo legal, contrarrazoar o recurso,
facultando-lhe juntar cópia dos documentos que entender convenientes, nos termos do art. 1.019, inciso II,
do Código de Processo Civil.

Oportunamente, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para os fins cabíveis.

Após tais diligências, voltem conclusos.

 

Publique-se. Cumpram-se.

 

Natal, 18 de setembro de 2020.
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Juíza convocada BERENICE CAPUXÚ

Relatora
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