
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Agravo de Instrumento nº 2003363-79.2014.815.0000 – Pedras de Fogo.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravante: Muitofácil Arrecadação e Recebimento Ltda.
Advogado(s): Raphael Felippe Correia Lima do Amaral.
Agravado: Marcelo Barros Ribeiro da Costa.
Advogado: Bismarck Martins de Oliveira

ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  CAUTELAR 
INOMINADA.  PEDIDO  EMERGENCIAL  DE 
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  LIMINAR 
INDEFERIDA.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
CONTRATO  DE  FRANQUIA.  INADIMPLEMENTO. 
AUSÊNCIA  DE  REPASSE  DE  VALORES  DO 
FRANQUEADO À FRANQUEADORA. FUMAÇA DO 
BOM DIREITO VERIFICADA. RISCO DE DANO E 
DE  INEFICÁCIA  DA  FUTURA  EXECUÇÃO 
PRESENTE.  DEFERIMENTO  DA  ORDEM  PARA 
RESTRIÇÃO  PATRIMONIAL.  EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL.  RESPONSABILIDADE  ILIMITADA. 
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Demonstrada a relação jurídica empresarial  que 
vincula  as  partes,  consistente  em  contrato  de 
franquia  no  qual  o  recorrido,  no  exercício  de 
atividade de intermediação financeira,  obrigou-se a 
repassar o resultado da arrecadação ao recorrente, 
diariamente.  Igualmente,  o descumprimento 
contratual  com  prejuízo financeiro  a Franqueadora. 
Assim,  o  direito  material  que se busca proteger  é 
existente. 

2. Na medida em que o recorrido deixa de repassar 
os  valores que deveria  deter  somente de maneira 
provisória,  causa  à  Franqueadora  imediato dano 
financeiro, que poderá ser agravado com a ineficácia 
da futura execução, diante da  eventual inexistência 
de  patrimônio  do  Franqueado.  Dessa  forma,  a 
medida  acautelatória  busca,  a  priori,  bloquear  os 
valores  que  estão  indevidamente  retidos  pelo 
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recorrido,  bem  como,  posteriormente,  a 
responsabilização civil.

3. Estando presentes  a fumaça do bom direito e o 
perigo  na  demora,  o  deferimento  de  ordem  para 
indisponibilidade patrimonial é medida de justiça que 
se impõe.

4.  Tendo  a  ação  sido  ajuizada  em  face  de 
empresário  individual,  presente  sua 
responsabilidade ilimitada, as restrições patrimoniais 
devem  recair  sobre  a  totalidade  dos  bens, 
independentemente de estarem vinculadas ou não à 
atividade empresarial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos 
termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. [.158..].

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por 
MUITOFÁCIL  ARRECADAÇÃO  E  RECEBIMENTO  LTDA,  em  face  da 
decisão do MM. Juízo da Comarca de Pedras de Fogo que indeferiu o pedido 
liminar  pleiteado nos  autos  da  Ação  Cautelar  Inominada  nº  0000271-
63.2014.815.0571,  ajuizada  contra  o  empresário  individual MARCELO 
BARROS RIBEIRO DA COSTA.

Aduz ter  celebrado  contrato  de  franquia  e  de 
substabelecimento de atividade de correspondente bancário firmado com o 
empresário Agravado, no qual se comprometeu, dentre outras atividades, a 
receber pagamentos diários de boletos e fichas de compensação destinadas 
a terceiros e repassar os valores à Agravante.

Em razão disso, alega que a  Agravada deixou de repassar, 
injustificadamente,  cerca  de  R$  40.266,86  (Quarenta  mil,  duzentos  e 
sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), o que levou a recorrente a 
ingressar com a ação cautelar inominada.

Pleiteou liminar consistente no bloqueio de valores em conta- 
corrente e/ou aplicações financeiras, bem como a indisponibilidade de bens 
móveis e imóveis de titularidade do Agravado vez que ausentes os requisitos 
para sua concessão (fls. 90/95).

O juízo originário indeferiu o pedido por entender ausentes os 
requisitos  autorizadores,  especialmente  no  que  se  refere  à  falta  de 
comprovação do perigo da demora (fls. 90/95).
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Inconformado, o Agravante recorreu (fls. 02/20).  Argumentou 
estarem presentes os requisitos para a concessão a liminar pleiteada, vez 
que demonstrados  o  fumus  boni  iuris e  o  periculum in  mora,  através  da 
documentação juntada aos autos, bem assim no perigo de dano diante do 
desfalque de vultosa quantia. Juntou documentos necessários e facultativos 
(fls. 21/124).

Requereu, nesta instância, a concessão de liminar, que restou 
indeferido às fls. 128/130.

Contrarrazões ofertadas às fls. 140/143.

As  informações  do  juízo  a  quo  deixaram de  ser  prestadas 
(Certidão fls. 146)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento 
do recurso (fls. 152/154).

É o relatório.

VOTO

Pela narrativa constante na peça inaugural da referida Ação 
Cautelar (fls. 33/42), depreende-se que o pedido liminar tem, como escopo, o 
bloqueio patrimonial para resguardar a eficácia de futura execução. 

Em sendo  assim,  o  debate  gira  tão  somente  em torno  do 
preenchimento dos requisitos  autorizadores:  a fumaça do bom direito  e o 
perigo da demora.

Compulsando os autos,  verifico que a Agravante conseguiu 
demonstrar  a  relação  jurídica  empresarial  que  o  vincula  ao  Agravado, 
consistente  em contrato  de franquia  no  qual  o  recorrido,  no exercício  de 
atividade de intermediação financeira, obrigou-se a repassar o resultado da 
arrecadação ao recorrente, diariamente (fls. 53/83).

Igualmente  demonstrado  que,  em  decorrência  de 
descumprimento contratual,  o Agravado acumulou  deficit na ordem de R$ 
40.266,86 (Quarenta mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis 
centavos), causando prejuízo financeiro a Agravante (fls. 22/25).

Pelo comprovado, o direito material que se busca proteger é 
existente.  Diferentemente  do  entendimento  do  juízo  originário,  a  eventual 
omissão do Agravante, em exercer direitos previstos em contrato, não ilide a 
realidade  dos  fatos:  o  inadimplemento  contratual  do  Agravado,  com 
repercussão financeira de alto impacto,  com sua responsabilização pelo ato 
ilícito.

Resta, então, prospectar a existência do perigo da demora.
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O  referido  requisito  consiste  no  risco  potencial  de  que  a 
demora da prestação jurisdicional possa conduzir a uma injustiça, de forma 
que, não se restabelecendo o equilíbrio, nem fazendo cessar a lesividade, 
logo que possível e quando necessário, resultaria daí uma decisão inócua, 
que nada resolveria.

Humberto Theodoro Júnior1 ensina que:

“[...]  Receio  fundado  é  o  que  provém  de  simples  temor 
subjetivo  da  parte,  mas  que  nasce  de  dados  concretos, 
seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de 
verossimilhança,  ou  de  grande  probabilidade  em  torno  do 
risco  de  prejuízo  grave.  [...]  Os  simples  inconvenientes  da 
demora processual,  aliás,  inevitáveis,  dentro  do  sistema do 
contraditório e ampla defesa, não podem, só por si, justificar a 
antecipação de tutela. É indispensável a ocorrência do risco 
de  dano  anormal,  cuja  consumação  possa  comprometer, 
substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.”

O  juízo  a  quo equivocou-se  quando  da  sua  valoração. O 
prejuízo sofrido pelo recorrente é evidente e   atual  . 

Na medida em que o recorrido deixa de repassar  os  valores 
que deveria deter somente de maneira provisória,  causa-lhe dano imediato, 
pois terá  que,  por  sua  vez,  repassá-los ao  Banco do  Brasil (excluídas  a 
remuneração pelo serviço bancário).

O dano poderá, inclusive, ser agravado  com a ineficácia da 
futura execução, diante da eventual inexistência de patrimônio do Agravado. 
Dessa forma, a medida acautelatória busca, a priori, bloquear os valores que 
estão  indevidamente  retidos  pelo  recorrido,  bem como,  posteriormente,  a 
responsabilização civil.

Como se não bastasse, o extremo o risco para a Agravante 
está contida na responsabilidade de dar quitação às faturas pagas na loja do 
Agravado. Caso não o faça, poderá ser responsabilizado por todos aqueles 
que  eventualmente  serão  indevidamente  cobrados  por  contas  já 
regularmente pagas.

Apesar do Agravante ter nomeado a medida emergencial de 
“busca  e  apreensão”,  pode-se  inferir  ser  verdadeiro  arresto2.  Em  sendo 
assim, importante citar  a lição de Luiz  Guilherme Marinoni  e Sérgio Cruz 
Arenhart:

1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada “in” Aspectos polêmicos da antecipação da tutela, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

2 “Com feito, a finalidade da medida cautelar de arresto é proteger pretensões monetárias, que sejam, ou que 
venham a ser, objeto de demanda judicial  própria”.  (MARINONI;  ARENHART. Curso de Processo Civil: 
Processo cautelar. Vol. 4. Ed. Revista dos Tribunais. p. 205).
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De toda  sorte,  vale  sublinhar  que  não  é  necessário  que  o 
requerente  da  medida  de  arresto  demonstre  o  elemento 
subjetivo da conduta do suposto devedor. Vale dizer que não 
se exige a indicação de que o requerido tenha agido de má-fé 
nas condutas de diminuição patrimonial.

Por mais que tenha havido debate acerca da satisfatividade 
da medida cautelar, que representaria, nos termos do pedido de mérito (fls. 
42), verdadeira supressão das vias ordinárias executórias, não vislumbro que 
haja prejuízo para o presente recurso.

O que se discute é somente  acerca do preenchimento dos 
requisitos  para  deferimento  de  medida  emergencial.  Tecer  maiores 
considerações sobre este ponto, trazido pelo Agravado em sua defesa, seria 
antecipar  o  objeto  de futuro  recurso  apelatório,  incorrendo em verdadeira 
supressão de instância.

Estando presentes os requisitos autorizadores, o deferimento 
de  ordem  para  indisponibilidade  patrimonial  é  medida  de  justiça  que  se 
impõe.

Importante anotar que, tendo sido a ação ajuizada em face de 
empresário  individual,  presente  sua  responsabilidade  ilimitada, 
consequentemente,  as  restrições  patrimoniais  devem  recair  sobre  a 
totalidade dos bens,  independentemente de estarem vinculadas ou não  à 
atividade empresarial.

DISPOSITIVO
Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE 

INSTRUMENTO para conceder a liminar no sentido de que sejam realizados:

1) O bloqueio, por via eletrônica, em conta-corrente, poupança 
e/ou aplicações financeiras, no valor limite de R$ 40.266,86 (Quarenta mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

2) A indisponibilidade de bens imóveis registrados na comarca 
de Pedras de Fogo;

3) A indisponibilidade de veículos automotores.

As restrições  patrimoniais  devem incidir  sobre  os bens que 
estejam em nome do empresário individual  MARCELO BARROS RIBEIRO 
DA COSTA,  tanto vinculados ao seu CPF nº 888.144.084-91, como ao seu 
CNPJ nº 05.059.443/0001-71.

É como voto.
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Presidiu  a  Sessão o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. Dr. 
Ricardo  Vital  de  Almeida,   Juiz  Convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões  da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 07 de Agosto de 2014.

                       Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                         Relator
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