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MODELOS DE PEÇAS

1. PROCURAÇÃO AD JUDICIA E AD NEGOTIA

PROCURAÇÃO "AD-JUDICIA ET EXTRA"
Por este instrumento particular de procuração e na melhor forma de direito, (NOME
DO OUTORGANTE), (nacionalidade), (estado civil), (profissão) e domiciliado nesta
cidade, na rua ..............., portador do CPF nº ................. e da Identidade nº
...................., nomeia e constitui seu bastante procurador, o Dr. ...............................,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-....., sob o nº .........................,
portador do CPF nº ......................., residente e domiciliado na cidade de
....................., com escritório na rua ......................................., onde recebe
intimações, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "adjudicia et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra
quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas
e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, confessar,
reconhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se
funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,
podendo agir em Juízo ou fora dele, sendo o presente instrumento de mandato,
oneroso e contratual, especialmente para promover, requerer, ou defender seus
interesses em face de......, podendo representá-lo, firmando os respectivos
compromissos, impugnar e contestar, bem como aceitar, aprovar ou impugnar
avaliações, requerer adjudicações, podendo substabelecer esta a outrem, com ou
sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o
substabelecido, dando tudo por bom, firme e valioso.
Local e data
Outorgante
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1.1. SUBSTABELECIMENTO

SUBSTABELECIMENTO

Escolher uma das opções abaixo:
Substabelecimento sem reserva de iguais poderes
Substabelecimento com reserva de iguais poderes

Substabelece todos os poderes conferidos por _______ (NOME DO CLIENTE),
portador da cédula de identidade RG n° ___________________ (órgão
expedidor) _________, e CPF n° _________________, residente e domiciliado
à ___________________, nº _______, bairro _______________________, cidade
__________________________ , Estado _______________________ , no
mandato que foi conferido no processo n. _______, que corre perante a ___
Vara Cível da Comarca de _______ , em que figura o outorgante como autor em
face de _______.

______, _______ de ________________ de 20 __

________________________________________________
Nome e assinatura do(a) Advogado(a) atual procurador(a)
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2. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA

DECLARAÇÃO DE POBREZA E
AUTORIZAÇÃO PARA QUEGRA DE SIGILO
Eu,______________________(nome

completo),

portador

da

carteira

de

identidade/passaporte nº _______, expedido por (pelo) _______, em ________,
com

validade

até

______,

CPF

(na/no/nos)______________(nome

nº
do

______________,
país)

no

residente

em

seguinte

endereço:___________________,telefone________,e-mail______________
DECLARO para fins de prova junto ao Poder Judiciário, que sou carente de
recursos, não dispondo de condições econômicas para custear honorários de
advogado particular no Brasil e tampouco arcar com as custas e despesas de
processos judiciais sem sacrifício do meu sustento e de minha família, razão pela
qual preencho os requisitos do benefício da gratuidade da justiça (Leis 1060/50 c/c
art. 98 e ss. do CPC/2015).
Autorizo, caso necessário, ao acesso pelo Poder Judiciário, na defesa de meus
interesses, de requisição das minhas informações de quem quer que as tenham,
ainda que isso implique em quebra de sigilo profissional, médico, fiscal, bancário e
financeiro.
Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas
declarações acima e sob as penas da lei, assino a presente declaração para que
produza seus efeitos legais.

___________________________________________
Nome e assinatura do(a) declarante
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3. PETIÇÃO INICIAL (MODELO GENÉRICO)

Ao Juízo...
(Pular 10 linhas)
“NOME...”,

“nacionalidade...”,

“estado civil...”, “profissão...”, “portador da cédula

de identidade número...”, “inscrito no CPF-MF número...”, “e-mail...”, “residente e
domiciliado na rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”,
por intermédio deste advogado que esta subscreve, conforme procuração anexa,
com endereço profissional na “rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”,
“CEP número...”, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento
no artigo ... do ..., propor:
(pular 1 linha e coloque o nome completo da ação de forma centralizada)
AÇÃO DE____________
(pular 1 linha)
“NOME...”, “nacionalidade...”, “estado civil...”, “profissão...”, “portador da cédula de
identidade número...”, “inscrito no CPF-MF número...”, “residente e domiciliado na
rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”, mediante os
fatos e fundamentos a seguir expostos:
(pular 1 linha)
I – DOS FATOS
(descrever o ocorrido apenas com os detalhes significativos para esta ação)
O Autor propõe a presente ação em face do Réu, com o intuito de...
Ocorre que ...
Vale destacar que ...
O Autor tentou por todos os meios pacíficos solucionar este caso, mas não obteve
êxito, sendo a única alternativa a proposição desta ação.
(pular 1 linha)
II – DO DIREITO
II.1 PRELIMINARMENTE: DA JUSTIÇA GRATUITA
II.2 DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO
II.3 DO MÉRITO
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Expor os artigos e súmulas, explicá-los, mas sem copiá-los na íntegra. Ressaltando
que não é admitido utilizar jurisprudência nem doutrina.
Como visto anteriormente... Ressalta-se que o artigo...
A pretensão do Autor encontra também respaldo no artigo... que trata da ....
Pelos fundamentos expostos, torna-se cristalino que o Autor está com a razão de
propor a presente ação, pois...
(pular 1 linha)
II.4 DA TUTELA DE URGÊNCIA (caso exista)
Como amplamente demonstrado...
Assim, conforme previsto no artigo... do Código de Processo Civil de 2015 a tutela
... é a medida necessária, tendo em vista o caráter urgente do caso.
(pular 1 linha)
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:
a) a concessão, em caráter LIMINAR da Tutela Antecipada/Cautelar ........ (se for o
caso);
b) informa que pretende a audiência de conciliação nos termos do art. 319, IV, do
Código de Processo Civil;
c) a CITAÇÃO do Réu para comparecer em audiência ou oferecer resposta no prazo
legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia e da confissão;
d) a intimação do Ilustre Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO para
acompanhar o processo; (se for o caso)
e) a concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 5º,
LXXIV, da Constituição Federal e da Lei 1.060/50, por ser pobre no sentido legal,
não podendo arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do
próprio sustento; (ou, se for o caso, informar a juntada de guia de custas
processuais)
f) o benefício da PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO, nos termos do art. 1.048 do
Código de Processo Civil de 2015; (se for o caso)
g) a PROCEDÊNCIA TOTAL do pedido a fim de que (especificar seus pedidos
principais) ... confirmando os efeitos da liminar requerida; (se for o caso)
h) condenação nas custas, despesas e honorários sucumbências em 20%.
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(pular 1 linha)
Provará o alegado pelos meios de prova em Direito admitidos (especialmente
documental, testemunhal, pericial etc.).
(pular 1 linha)
Dá-se à causa o valor de R$... (escrever).
Termos em que,
Pede deferimento.
(pular 1 linha)
Local..., data...
(pular 1 linha)
Nome do Advogado
OAB/UF, “número...”.
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4. AÇÃO INDENIZATÓRIA OU RESSARCITÓRIA POR DANOS MATERIAIS

Ao Juízo da ___ Vara Cível do Foro ... – Comarca de São Paulo – SP
Reparação de danos - Acidente de trânsito
NOME DO AUTOR (a), nacionalidade, estado civil, profissão, portador do
documento de identidade RG nº SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº, residente
e domiciliada nesta comarca, à (endereço completo com cep), sem endereço
eletrônico, neste ato representada por seu advogado (procuração anexa), com
endereço profissional na ... São Paulo – SP, vem, respeitosamente à presença
deste Douto Juízo, propor AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE
DE TRÂNSITO em face de (nome do requerido), pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o nº , com sede nesta Comarca, sito à (endereço com cep), email desconhecido, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:
1. INTRÓITO
1.1 DA JUSTIÇA GRATUITA
A Autora não possui condições financeiras para arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de seus
familiares, em razão de ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, conforme
declaração inclusa a estes autos.
Assim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do
artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal c/os Arts. 98, § 3º e Art. 99, ambos
do Código de Processo Civil.
1.2. QUANTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Opta-se pela realização da audiência conciliatória (CPC, art. 319, inc. VII).
Por isso, requer a citação do Requerido, por carta (CPC, art. 247, caput), para
comparecer à audiência designada para essa finalidade (CPC, art. 334, caput c/c §
5º).
2. DOS FATOS
No dia 25 de junho de 2016, trafegava a autora pela Avenida ..., pista da
esquerda, com seu veículo (DOC.02), Marca e Modelo Ford Ecosport SE 1.6 de
placas ..., cor cinza, ano 2013, quando foi surpreendido pelo ônibus da empresa
requerida, placas ..., que se encontrava na mesma via e sentido, ocupando a
princípio a pista da direita, sendo que este último passou a mudar de faixa sem se
atentar ao fato de que pela faixa da esquerda transitava o veículo Ecosport, vindo a
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colidir com a lateral direita do veículo de propriedade da requerente, causando
avarias.
Após a colisão, as partes envolvidas conversaram e o condutor do ônibus
assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, orientando a condutora do veículo
avariado sobre os procedimentos para ressarcimento, como envio de orçamentos
para consequente ressarcimento, sem, contudo, sucesso nestas trativas.
Diante da demora em solucionar este problema, não viu outra saída a
proprietária do veículo danificado, senão buscar no Poder Judiciário o remédio para
o ressarcimento de seu prejuízo.
Diante disto, vem à presença deste Juízo requerer a reparação dos danos
sofridos, como medida de justiça.
3. DO DIREITO
Os fatos mostram que o condutor do ônibus não estava observando os
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, agindo com total falta de atenção,
de modo que o resultado disso foi a colisão lateral sem que para isso, tenha
contribuído a condutora do veículo Ecosport, de modo que a culpa se deu
exclusivamente pelo motorista da empresa Ré.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), define as regras para a circulação
segura dos veículos, além das penalidades para sua inobservância, e dispõe
respectivamente em seus artigos 28 e 29 o seguinte:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. ”
“O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às
seguintes normas:
II - O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o
seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerandose, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e
as condições climáticas. “
O que se discute aqui não é o dever de indenizar pelo fato de que o
motorista do ônibus agiu com dolo ou culpa, mas tão somente, o dever de indenizar
pelo fato de que causou danos ao veículo de passeio, sem que este tenha
contribuído ativa ou passivamente para tanto, e neste sentido dispõem os
arts. 186 e 927 do Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito. ”
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“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo. ”
Assevera SERGIO CAVALIERI FILHO¹ que “o anseio de obrigar o agente,
causador do dano, a repará-lo, inspira-se no mais elementar sentimento de justiça.
O dano causado pelo ato ilícito rompe o equilíbrio jurídico-econômico anteriormente
existente entre o agente e a vítima. Há uma necessidade fundamental de se
restabelecer esse equilíbrio, o que se procura fazer recolocando o prejudicado no
statu quo ante. ”
Assim, é notório que o Réu causou danos a Autora, devendo, conforme a
lei repará-la e indenizá-la e ainda ser responsabilizado civilmente sobre tal conduta
culposa.
3.1. DOS DANOS SOFRIDOS – MATERIAIS E MORAIS
As fotos anexas (DOC. 07) comprovam os danos causados ao veículo
Ecosport de propriedade da autora, que teve que desprender a quantia
de R$1.448,00 (hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais) para realizar os
necessários reparos.
(...)
Há, contudo, que se falar na procrastinação do ressarcimento por parte da
empresa Ré.
A requerida não fez esforços em solucionar o problema extrajudicialmente,
ao contrário, ficou inerte ao que ocorria, atribuindo toda a responsabilidade pelos
custos e pelo encaminhamento de documentação por parte da requerente, que
cumpriu fielmente com todas as solicitações sem qualquer ressarcimento.
Diante desta falta de interesse em ressarcir os danos causados, é
perfeitamente possível o pedido de reparação por danos morais em relação à
empresa requerida, que desprestigiou os esforços empregados pelo autora em ter
seu prejuízo ressarcido.
Em recente obra, CARLOS ALBERTO BITTAR² discorre sobre as ações
lesivas que podem caracterizar os danos morais, pois “pode-se, então, enfatizar
como danos ressarcíveis os prejuízos materiais ou morais sofridos por certa pessoa,
ou pela coletividade, em virtude de ações lesivas perpetradas por entes
personalizados. (...). Atingem as lesões, pois, aspectos materiais ou morais da
esfera jurídica dos titulares de direitos, causando-lhes sentimentos negativos;
dores, desprestígio; desonra; depreciação; vergonha; escândalo; doenças;
desgastes, redução ou diminuição do patrimônio; desiquilíbrio em sua situação
psíquica, enfim, transtornos em sua integridade pessoal, moral ou patrimonial. ”
Conclui-se, que, tendo como vetores os critérios da proporcionalidade e
razoabilidade, sem, contudo, deixar de lado o abalo anímico suportado pelo
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ofendido, e agora por sua viúva, bem como, considerando-se a função pedagógica
capaz de impedir a reiteração desta prática por parte da requerida, sem incorrer no
enriquecimento indevido, sugere-se à título de danos morais o valor de R$10.000,00
(dez mil reais).
4. DOS PEDIDOS
Ante ao exposto, requer-se a este Douto Juízo:
a) A condenação do Réu na restituição dos prejuízos materiais sofridos pela
Autora na exata quantia de R$1.448,00 (hum mil quatrocentos e quarenta e oito
reais) corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais desde a data do
acidente até a data do efetivo pagamento.
b) A condenação do Réu à título de danos morais no valor de R$10.000,00
(dez mil reais);
c) A concessão do benefício da Justiça Gratuita nos termos do art. Artigo 5º,
inciso LXXIV da Constituição Federal c/os Arts. 98 e 99 CPC;
d) Citação do Requerido por carta unipaginada no endereço mencionado,
para querendo, contestar no prazo legal, sob pena de confissão e revelia.
e) A produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente o
depoimento do Réu, sob pena de revelia e confissão, testemunhais, documentais e
periciais, assim como a posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da presente causa;
f) Finalmente, a condenação do Réu ao pagamento das custas, despesas
processuais, nos termos da Lei.
Dá-se à causa o valor de R$11.448,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e
oito reais).
Termos em que,
Pede deferimento.
Local e data
Nome do Advogado
Número de OAB
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5. TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ CÍVEL DO
FORO DA COMARCA DE GUARULHOS- SP
ANTONIO SILVA, “nacionalidade...”, “estado civil...”, “profissão...”, “portador da
cédula de identidade número...”, “inscrito no CPF-MF número...”, “e-mail...”,
“residente e domiciliado na rua...”, “número...”, “bairro...”,município de Curitiba,
Paraná”, “CEP número...”, por intermédio deste advogado que esta subscreve,
conforme procuração anexa, com endereço profissional na “rua...”, “número...”,
“bairro...” “cidade...”, “Estado...”, “CEP número...”, vem respeitosamente perante
Vossa Excelência, com fundamento no artigo 305 do Código de Processo Civil
propor a:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA REINTEGRAÇÃO DE SÓCIO
ADMINISTRADOR
“SUZANO CELULOSE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJMF..., “e-mail...”, “com sede na rua...”, “número...”, “bairro...” Município de
Guarulhos, Estado de São Paulo, “CEP número...” neste ato representado por seu
administrador “NOME...”, “nacionalidade...”, “estado civil...”, “profissão...”, “portador
da cédula de identidade número...”, “inscrito no CPFMF número...”, “e-mail...”,
“residente e domiciliado na rua...”, “número...”, “bairro...” “cidade...”, “Estado...”,
“CEP número...”, conforme contrato social\estatuto social” anexo, mediante os fatos
e fundamentos a seguir expostos:
I. DOS FATOS
Consta que em 17de junho de 2017, o requerente celebrou com a empresa
requerida Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Participações
Societárias e Outras Avenças, cujo objeto foi a venda da totalidade das quotas e
ações da Suzano Beneficiadora de Madeira LTDA, pelo aporte de R$ 1,00 (um real)
cada, passando dessa forma a ser o sócio majoritário.
Além disso, Antônio Silva aceitou a condição prévia de aprovar um capital de giro
no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Banco de Investimento do
Nordeste BINOR, o que foi implementada no dia 10 de janeiro de 2018. Ficou
convencionado que o fechamento da operação, com a transferência definitiva das
quotas, dar-se-ia em 30 (trinta) dias, contados do implemento dessa condição;
porém, implementada a condição, imediatamente Antônio Silva seria nomeado
administrador.
Ademais, na data da transferência das quotas societárias, o requerente assumiria a
dívida perante fornecedores e impostos, de responsabilidade da Suzano
Beneficiadora de Madeira Ltda., no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Antonio Silva foi nomeado administrador assim que cumpriu a condição, entretanto,
as quotas sociais não foram transferidas após 30 dias conforme acordo, sob a
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injusta alegação genérica que sua administração foi má e inconsistente nas
primeiras semanas.
Em 15 de março de 2018 culminou que o requerente foi injustamente destituído da
administração da empresa, sem prévia notificação ou defesa. Ocasionando danos
morais e materiais ao autor, tendo em vista que sua imagem profissional foi
denegrida e que ele ficou impossibilidade de realizar a retirada pró-labore, receber
lucros e demais benefícios até a presente data, desde sua destituição do cargo
como administrador.
Assim, após tentativas frustradas de auto composição o requerente tem como única
alternativa a proposição desta ação, com vistas a obter a necessária tutela
jurisdicional.
II. DO DIREITO: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR
Com previsão no Art. 305 do Código de Processo Civil, a tutela cautelar em caráter
antecedente se dá pela indicação da lide e seu fundamento, exposição sumária do
direito que se busca proteger e o perigo de dano ou risco do resultado útil do
processo.
Evidente a demonstração da lide por meio dos fatos apresentados, além do direito
cerceado do autor, o qual foi destituído do cargo de administrador sem justa razão,
sofrendo danos em seu íntimo, além de ficar impossibilitado de receber, lucros,
benefícios e seu pró-labore, este último considerado verba de caráter alimentar.
Por estes motivos, se faz necessária sua iminente reintegração como administrador
da empresa Suzano Beneficiadora de Madeira LTDA.
II.1. DO FUMUS BONI JURIS
Não há dúvidas acerca do direito do autor em retomar a administração da empresa,
afinal, como prova os documentos anexos, Antônio aprovou capital de giro no aporte
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cumprindo com sua parte do contrato em questão,
atraindo assim, a contraprestação da outra parte, efetivando-se dessa forma, um
dos princípios fundantes do direito civil e empresarial - “pacta sunt servanda”.
Após efetivado capital de giro, o requerente foi nomeado administrador, função que
cumpriu exemplarmente até 15 de março de 2018, quando foi destituído sem razão,
com base em alegações genéricas, ferindo os princípios da a boa-fé contratual e da
ampla defesa e contraditório, expressos constitucionalmente no artigo 5o, LV, uma
vez que como litigante em processo administrativo, Antônio Silva não teve o direito
de se defender das acusações que foram proferidas pela sua administração.
Como se sabe, uma vez comprovado a inserção de um sócio no quadro
administrativo de uma empresa limitada, incorre que sua destituição só poderá
ocorrer mediante aprovação de titulares de quotas correspondentes, sendo no
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mínimo de 2/3 do capital social, expresso pelo artigo 1.063, parágrafo 1º. do Código
civil, fato que não ocorreu.
Dessa forma, a fumaça do bom direito é demonstrada pelo contrato assinado pelas
partes, pelo cumprimento da condição preestabelecida no mesmo, e por não haver
justo motivo comprovado da licitude da sua destituição do cargo, não restando
dúvidas a respeito do direito do requerente em voltar a ser o sócio administrador.
II.2. DO PERICULUM IN MORA
O fato da destituição cometida pela Suzano Celulose S/A ter sido inesperada,
arbitraria e com ausência de provas contundentes quanto a administração do autor,
causou imenso dano à sua imagem e dignidade, além de dano ainda maior ao seu
orçamento. Sem receber pró-labore, o orçamento familiar do requerente ficou
comprometido, afinal, é cediço que trata-se de verba de caráter alimentar, é o que
diz vários tribunais inclusive o de São Paulo:
Execução. Penhora sobre pro labore. Inadmissibilidade.
Impenhorabilidade do pro labore em razão do seu caráter alimentar
por tratar-se de remuneração pelo trabalho exercido pelo sócio.
Incidência do art. 649, IV, CPC. Recurso provido.
(TJ-SP
AI:
20583289820148260000
SP
205832898.2014.8.26.0000, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento:
26/05/2014, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
26/05/2014)
Sendo assim, é imprescindível sua imediata retomada ao cargo de administrador
para satisfazer esse direito.
Além disso, a gestão da empresa Suzano Beneficiadora de Madeira LTDA,
encontra-se realizada por administrador ilegítimo, cujas ações podem ser
duvidosas, tendo em vista o ato praticado injustamente contra o autor.
Uma má administração pode comprometer as atividades da empresa, assim como
sua imagem e interesses socias. Dessa forma, há um risco iminente para o
requerido, que além de não ter recebido as suas cotas integralmente, perdeu seu
direito, enquanto administrador, de assegurar seus interesses comerciais na
empresa.

II. 3. DA AÇÃO PRINCIPAL
Nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil, cabe ao réu indenização em
lucros cessantes. Assim sendo, ausente de sua função como administrador, Antonio
Silva, deixa de auferir sua retirada pró-labore, recebimento de lucros e demais
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benefícios até a presente data, sendo o montante no valor de R$. 20.000,00 (vinte
mil reais)
Oportunamente será proposta medida judicial, por meio de aditamento,
assegurando seu direito em relação a execução do contrato de compra e venda das
ações societárias, tendo em vista que a totalidade das quotas não lhe foram
concedidas, mesmo mediante o adimplemento de suas obrigações. Será pleiteado
também dano moral, decorrente da forma arbitrária e repentina da destituição do
cargo, fato que abalou sua imagem profissional em relação aos demais
componentes da administração da Suzano Beneficiadora de Madeira LTDA,
colocando em risco suas ações futuras na empresa com os colaboradores.
Por ora, a fim de se evitar que tais prejuízos alcancem autor e empresa adquirida,
é mister a concessão da liminar pleiteada.
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:
a) a concessão, em caráter liminar da Tutela Cautelar Antecedente, da reintegração
do autor como administrador da empresa Suzano Beneficiadora de Madeira LTDA,
por estarem presentes os requisitos, bem como a concessão do prazo de 30 dias
para aditamento da petição inicial, conforme artigo 308 do CPC;
b) a citação do Requerido para contestar, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo
306 do CPC e, caso não o faça, sejam presumidos verdadeiros os fatos aqui
alegados, nos termos do artigo 307 do CPC;
c) requer a designação de audiência conciliatória;
d) que seja concedido o prazo para aditamento da petição inicial para que seja
formulado o pedido principal, nos termos do artigo 310 do CPC;
e) condenação nas custas, despesas e honorários sucumbenciais em 20%.
Provará o alegado, pelos meios de provas em Direito admitidos (especialmente
documental, testemunhal, pericial, etc.)
Dá-se à causa valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 292,
incisos V e VI, do CPC vigente.
Termos em que,
Pede deferimento.
Local.., data... ADVOGADO OAB-UF
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6. PETIÇÃO INICIAL EM ADITAMENTO DE TUTELA
ANTECEDENTE (REQUERIMENTO DA TUTELA PRINCIPAL)

PROVISÓRIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ CÍVEL DO
FORO DA COMARCA DE GUARULHOS- SP
Processo no:................................
ANTONIO SILVA, já qualificado nos autos, por intermédio deste advogado que esta
subscreve, conforme procuração anexa, vem respeitosamente perante Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 308 do Código de Processo Civil, Lei
13.105/15, APRESENTAR:
ADITAMENTO DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Onde para tanto, oferta as considerações abaixo evidenciadas:
I. DO DIREITO
DO DIREITO A CONTRAPRESTAÇÃO
O contrato bilateral caracteriza-se pela reciprocidade das prestações, isto é, ambos
os contratantes têm o dever de cumprir, recíproca e concomitantemente, as
prestações e obrigações por eles assumidas, conforme art. 427 do Código Civil:
“Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o
contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou
das circunstâncias do caso.”
Todavia, nenhum dos contratantes, sem ter cumprido o que lhe cabe, pode exigir
que o outro o faça.
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes
de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
Porém, como visto nos autos e nos documentos anexos, o requerente pactuou e
cumpriu com sua parte no contrato, isto é, ambos realizaram negócio jurídico –
contrato de compra e venda de ações – sendo que Antônio realizou a condição
prévia de levantar um capital de giro no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), no Banco de Investimento do Nordeste BINOR.
Por este motivo, o requerente tem o direito de executar o que foi pactuado com o
requerido, isto é, o recebimento da integralidade de quotas da empresa Suzano
Beneficiadora de Madeira Ltda.
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DO PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”
De acordo com o entendimento tradicional dos contratos, uma vez celebrados pelas
partes, na expressão de sua vontade livre e autônoma, os contratos não podem
mais ser modificados, a não ser por mútuo acordo. Devem ser cumpridos como se
fossem lei. Este princípio contratual é conhecido como “pacta sunt servanda”, que
significa “os contratos devem ser cumpridos”. É o entendimento do tribunal deste
Estado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR
ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS, AINDA QUE SEJAM FUNCIONÁRIAS
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABANDONO DO CURSO SEM COMUNICAÇÃO
FORMAL DE DESISTÊNCIA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE
PROVA DA RESILIÇÃO UNILATERAL. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
O fato de constarem como testemunhas duas empregadas da instituição de
ensino, em nada altera a força executiva do contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes, uma vez adotado o sistema do tipo aberto
para a configuração do título executivo. Em que pese a típica relação de consumo
existente entre as partes, não se vislumbra qualquer abusividade das cláusulas
contratuais que preveem a rescisão antecipada do contrato por escrito com
comunicação à instituição de ensino e a obrigação de pagamento das
mensalidades no caso de sua inobservância - porquanto o serviço estava
disponível -, além do que o réu aceitou o que foi estipulado, tendo firmado o
contrato de forma livre, pelo que DEVE PREVALECER O PACTA SUNT
SERVANDA. São exigíveis as mensalidades escolares em decorrência de
contrato de prestação de serviços educacionais quando não providenciada a
comunicação por escrito da desistência do curso à instituição de ensino, na forma
prevista no pacto e por força do art. 473 do CC. Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 10080034420148260451 SP 1008003- 44.2014.8.26.0451,
Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 25/10/2016, 35a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 25/10/2016)

Ademais, não houve nenhum fato superveniente que enseja-se a teoria da
imprevisão, ou a obediência à cláusula rebus sic stantibus que significa deixar “as
coisas como estão”, ou seja, não houve fato adverso comprovado que pudesse gera
prejuízos a uma das partes, a fim de tornar a execução do contrato comprometida.
Dessa forma, é imprescindível que o que foi pactuado seja cumprido.
DO DANO MORAL
Evidente o desrespeito a boa-fé por parte do requerido, uma vez que sua ação foi
totalmente desmedida, ilícita, incoerente e sem justificativa. O impacto sofrido pelo
requerente em sua honra subjetiva por ter tido sua capacidade gerencial
desprezada foi imenso.
Outrossim, a lesão a sua honra objetiva pode gerar resultado negativos
imensuráveis, afinal, sua imagem profissional foi abalada mediante aos demais
componentes da administração da Suzano Beneficiadora de Madeira LTDA,
colocando em risco suas ações futuras na empresa com os colaboradores.
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Verifica-se então a necessidade de indenização moral, oriunda de ato ilícito
cometida pela requerida, disciplinada nos artigos 185, 927 e 944 do Código Civil. O
texto constitucional ainda assegura em seu artigo 5, incisos V e X, o direito de
indenização moral, garantindo inviolabilidade à sua imagem. Assim, cabe a
requerida lhe indenizar no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), pois sua honra
subjetiva e objetiva feriu-se a se colocar em dúvida sua capacidade de gerência e
em decorrência da exposição de todo o ocorrido na empresa.
II. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:
a) Manter a decisão da TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER ANTECIPADA, ou
seja, que o requerente continue como sócio administrador.
b) a execução do contrato firmado entre Antônio e requerida, ou seja, a transferência
da totalidade das quotas e ações da empresa Suzano Beneficiadora de Madeira
LTDA
c) a intimação do Requerido para contestar, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo
306 do CPC e, caso não o faça, sejam presumidos verdadeiros os fatos aqui
alegados, nos termos do artigo 307 do CPC;
d) condenação nas eventuais custas, despesas e honorários sucumbenciais em
20%;
e) Seja ao final, julgado procedente o pedido ora formulado, condenando a
reclamada ao pagamento de 20.000,00 (vinte mil reais), à título de dano moral
Provará o alegado, pelos meios de provas em Direito admitidos (especialmente
documental, testemunhal, pericial, etc.)
Dá-se à causa valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 292,
incisos V e VI, do CPC vigente.

Termos em que,
Pede deferimento.
Local.., data...
ADVOGADO OAB-UF
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7. PETIÇÃO INICIAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA NO PROCESSO
DE CONHECIMENTO

AO JUÍZO DA ______ VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARIALVA – PARANÁ

JONNIE BOM-TEMPO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula
de identidade nº_____, inscrito no CPF sob nº_____, com endereço
eletrônico_____, residente e domiciliado na rua______, número______,
bairro______, na cidade de______, Estado de _______, CEP______; e JOANINHA
DE JESUS, nacionalidade, casada, do lar, portadora da cédula de identidade
nº_____, inscrita no CPF sob nº_____, com endereço eletrônico_____, residente e
domiciliada na rua______, número______, bairro______, na cidade de______,
Estado de _______, CEP______, ambos representados por seu procurador______,
com escritório profissional situado na rua_______, número______, bairro______,
na cidade de______, Estado de______, CEP______, vêm perante Vossa
Excelência, propor:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
C/C TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA ESTÉTICA
REPARADORA
Em face de CREDIT INDUSTRIAL SOJA E CONGÊNERES LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº_______, com endereço
eletrônico_______, com sede rua______, nº______, na cidade de_______, Estado
de_______; e ROMÃO MÃODE-FERRO, nacionalidade, estado civil, motorista,
portador da cédula de identidade nº_____, inscrito no CPF sob nº_____, com
endereço eletrônico_____, residente e domiciliado na rua______, número______,
bairro______, na cidade de______, Estado de _______, CEP______.

1. – DOS FATOS
O autor da presente ação é o legítimo proprietário do veículo BMW – Série
6, com placa BRA4S33. No dia 29 de setembro de 2019, o autor e sua esposa, que
dirigia o veículo, transitavam na avenida Colombo, nº 100, na cidade de MarialvaPR. Na ocasião, ao pararem próximo a uma faixa de pedestre, para a travessia de
um transeunte, foram surpreendidos com a colisão traseira do veículo, caminhão
marca Volvo – placa FNN5588, dirigido pelo Sr. Romão Mão-de-Ferro, motorista da
empresa Credit Industrial Soja e Congêneres Ltda. De acordo com o Boletim de
Ocorrência, o requerido não dirigia conforme estabelece o Código de Trânsito
Brasileiro, vez que não agiu com diligência ao deixar de guardar a devida distância
do veículo do requerente.
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O resultado desta colisão foi a perda total do veículo do requerente, avaliado
pela Tabela FIPE no importe de R$ 280.000,00, que também ficou impossibilitado
de usar o veículo por 30 (trinta) dias, necessitando alugar outro veículo equivalente,
que após três orçamentos, o menor preço foi de R$ 7.000,00 mensais. Não
bastasse o grave prejuízo material suportado pelo requerente, a autora desta ação,
que dirigia o veículo na ocasião do acidente, sofreu danos estéticos na face,
resultando na urgente cirurgia reparatória.

2. – DO DIREITO
2.1 PRELIMINARMENTE: DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO
Consoante dispõe o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), no seu art. 71, é assegurada
a prioridade de tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos
e diligências judiciais. No mesmo sentido, assim determina o art. 1.048 do CPC,
I, que trata da prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os
procedimentos judiciais em que a parte seja idoso. Assim, tendo em vista que o
requerente é idoso, requer que a presente ação tramite com a devida prioridade.
2.2 DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Consoante disposto na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto
ou do serviço, no art. 17 do CDC, serão equiparados a consumidores todas as
vítimas do evento. Além disso, o art. 14, do mesmo diploma legal, determina que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços. Sendo assim, ao considerar que o requerido, no momento
da ocorrência do fato, atuava em nome da requerida na prestação de um serviço,
deve-se aplicar o CDC nesta relação, vez que os requerentes serão considerados
vítimas por equiparação.
2.2.1 DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
De acordo com o art. 6º do CDC, inciso VIII, dentro os direitos básicos do
consumidor, está a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências. Ora, ao serem considerados consumidores por
equiparação, os requerentes, frente à vulnerabilidade que possuem diante da
requerida, pessoa jurídica de direito privado, possuem o direito à inversão do ônus
da prova.
2.3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A Constituição Federal, no seu art. 5º, incisos V e X, trata do tema relativo à
responsabilidade civil. De acordo com a Carta Magna, é assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou
à imagem e são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
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pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação. Além disso, o art. 186 do CC determina que: aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Em
complemento, o art. 927 do CC dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo. Assim, diante dos fatos narrados, os danos
causados aos requerentes pelos requeridos devem ser reparados.
2.3.1 DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A responsabilidade civil objetiva, para sua caracterização, independe de dolo
ou culpa. Ela está disposta no art. 14 do CDC, supramencionado, também está
expressamente prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que diz:
“Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem”. Veja, é sabido que a atividade desempenhada pela requerida envolve
risco e, conforme dispositivos legais (arts. 932, III, e 933 do CC), a sua
responsabilidade será objetiva, fazendo-se necessário, para sua comprovação, tão
somente a conduta, o dano e o nexo causal, todos presentes na ocasião do
acidente. Cumpre ressaltar que é presumível a culpa do patrão ou comitente pelo
ato culposo do empregado ou preposto (Súmula 341 do STF).
2.3.2 DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
Por outro lado, ao analisar a responsabilidade especificamente do condutor,
o Sr. Romão Mão-de-Ferro, há que se considerar que a responsabilidade civil será
subjetiva. Nesta, a figura do dolo ou culpa tornam-se imprescindíveis para sua
caracterização. Assim, consoante o disposto nos arts. 28 e 29 do CTB, tem-se que
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e, também, que o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os
demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no
momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as
condições climáticas. Diante disso, considerando a narrativas dos fatos, vislumbrase claramente a conduta negligente do requerido, condutor do veículo da empresa
requerida, que dirigia o veículo sem os devidos cuidados para evitar a colisão com
o veículo ocupado pelos requerentes.
2.4 DOS DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
Em relação ao dano material, o requerente teve perda total do seu veículo
BMW – Série 6, avaliado pela Tabela FIPE em R$ 280.000,00. Além disso, teve o
custo de R$ 7.000,00 por conta da locação de outro veículo, vez que ficou
impossibilitado de utilizar seu próprio veículo. Ora, conforme os supracitados
artigos legais (arts. 186, 927, 932, III e 933 do CC; art. 14 e 17 do CDC), aquele
que causar dano a outrem, deve repará-lo. Em complemento, o art. 944 do CC
afirma que a indenização mede-se pela extensão do dano. Assim, tendo em vista
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os danos materiais suportados pelo requerente, devidamente documentados, os
mesmos deverão ser indubitavelmente reparados.
No que tange ao dano moral, os também supracitados artigos (art. 5, V e X ,
da CF e os arts. 186 e 927 do CC), são contundentes em afirmar que os danos
morais deverão ser devidamente reparados. Veja, a grave situação imposta aos
requerentes, abalados pelo acidente, com a requerida gravemente ferida, somado
ao desgaste de presenciar a destruição de um bem e de ainda depender da
necessária locação de outro automóvel, geram inegáveis desgastes emocionais,
vendo-se claramente violados os direitos dos requerentes.
Em relação aos danos estéticos, a simples observação das lesões causadas
à requerente permitem constatar a sua ocorrência. Sendo assim, de acordo com o
art. 949 do CC, diante da lesão ou ofensa à saúde de outrem o ofensor indenizará
o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da
convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.
Além disso, mesmo diante dos evidentes danos morais e materiais, não há óbice
algum na reparação do dano estético, conforme a Súmula 387 do SJT, que assim
dispõe: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

2.5 DA TUTELA DE URGÊNCIA
Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com os fatos ocorridos, a
requerente necessita de urgente cirurgia reparadora, tendo em vista que o acidente
lhe causou danos estéticos. Assim, faz-se necessário que requerida e requerente
se responsabilizem pelo custeio desta cirurgia, sob o risco de que a autora sofra
ainda mais prejuízos.
Conforme evidenciado nos fatos, foi por conta da imprudência do requerido,
motorista a serviço da requerida, que a autora desta ação sofreu graves danos
estéticos. Fica patente o fumus boni iuris. Ora, não há dúvidas de que a requerente
tem direito de ter todos os custos de sua cirurgia reparadora arcados pelos
responsáveis pelas lesões.
Por derradeiro, presente também está o periculum in mora. Este fato é
notório, tendo em vista que a requerente necessita de um procedimento cirúrgico
imediato, a demora na concessão desta tutela poderia resultar em gravíssimos
danos estéticos à mesma. Sendo assim, torna-se imperioso que o atendimento
imediato deste feito seja concedido, sob o risco da demora resultar num grave
perigo à autora.
Diante do exposto, pede-se, respeitosamente, a Vossa Excelência, que
determine o pagamento, pelos réus, da cirurgia em benefício da segunda autora,
possibilitando garantir um tratamento rápido e adequado para minimizar os
prejuízos nefastos do tempo.
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3. – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:
a) A concessão, em caráter liminar, inaudita altera partes, da Tutela
Antecipada de Urgência, para determinar que os procedimentos cirúrgicos
reparadores por danos estéticos, bem como medicamentos e demais gastos à
benefícios da segunda Autora, sejam imediatamente custeados e às expensas dos
Réus, solidariamente, sob pena de multa diária que sugere seja de...;
b) Acolhimento das seguintes preliminares: b1) concessão do benefício da
prioridade de tramitação, nos termos do art. 1048, do CPC; b2) aplicação do Código
de Defesa do Consumidor e consequente determinação da inversão do ônus
probante;
c) A citação dos réus para comparecerem em audiência ou, em aberto o
prazo contestatório, oferecer resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos
efeitos da revelia e da confissão;
d) A procedência total do pedido, condenando os requeridos solidariamente
ao pagamento das seguintes verbas indenizatórias:
I. Valor de R$ (...), referente à indenização pelos danos morais;
II. Valor de R$ (...), correspondente a cirurgia, remédios e todo o tratamento
médico, bem como nos valores que vierem a ser apurados durante o curso da ação;
III. Valor de R$ 280.000,00, referente à indenização por danos materiais em
face da perda total do veículo;
IV. Valor de R$ 7.000,00, referente ao aluguel dos 30 dias que foi
impossibilitado de usar seu veículo, no importe do dispêndio do similar que foi
alugado;
e) Condenação nas custas, despesas e honorários de sucumbência, no
patamar máximo (20%);
f) Que todos os títulos sejam corrigidos monetariamente a partir da data do
evento danoso e acrescidos de juros de mora, a partir da data da citação do réu;
Provará o alegado pelos meios de prova em Direito admitidos
(especialmente documental, testemunhal, pericial, depoimento pessoal da parte
adversa e expedição de ofícios, em sendo necessários).
Dá-se a causa o valor de R$ (...)
Termos em que, pede deferimento.
Local..., data...
Nome do advogado e assinatura (que poderá ser eletrônica).
OAB – UF, número...
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7.1. PETIÇÃO INICIAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA

AO JUÍZO DA ...VARA CÍVEL DA COMARCA DE BERTIOGA - SÃO PAULO
Prioridade – Estatuto do Idoso
ZULEIKA (nome completo), solteira, fazendeira, brasileira,
endereço eletrônico ..., portadora da cédula de identidade RG (número) e inscrita
no CPF sob o (número), residente e domiciliada na Rua (endereço completo), na
cidade de Atibaia, no Estado de São Paulo, por meio de seu advogado, que recebe
intimação em seu escritório (endereço completo), que esta subscreve, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 319 do Código
de Processo Civil e art. 557, II e III, do Código Civil, propor, pelo procedimento
comum, a presente
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM REQUERIMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARTES PARA BLOQUEIO DA MATRÍCULA
PARA VENDA DE IMÓVEL
em face de JOSIMARA (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão),
(endereço eletrônico), portador do documento de identidade RG (número) e inscrito
no CPF sob o (número), residente e domiciliada na rua (endereço completo), na
cidade de Bertioga, no Estado de São Paulo, pelos motivos de fato e de direito a
seguir expostos.
I – DA PRELIMINAR – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA
Requer seja processada e julgada a presente ação nos termos
do art. 1.048, I, do CPC, acerca da prioridade na tramitação de todos os atos e
diligências desta demanda, tendo em vista a idade da Autora ser superior a 60
(sessenta) anos.
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II - DOS FATOS
A Autora, pessoa idosa, íntegra, sem filhos, amealhou
considerável patrimônio em razão de sua dedicação como funcionária pública
federal.
Em 5.1.2018, realizou doação de uma casa situada em Bertioga,
na Riviera de São Lourenço, por meio de escritura pública, para a Ré, que
considerava uma grande amiga de longa data, tendo em vista que é pessoa idosa,
doente e sem herdeiros.
Ocorre que após a doação, a Ré começou a escrever nas redes
sociais que a Autora era uma pessoa muito ruim, que sempre a maltratou como
amiga; que todo seu patrimônio foi adquirido por meio de serviços como garota de
programa, que fazia quando era jovem; que foi uma funcionária pública corrupta,
que auferia vantagens pelo cargo que ocupava.
Diante de tais fatos, a Autora ficou extremamente estarrecida,
inclusive, causando grande mal-estar perante seus amigos que passaram a duvidar
de sua hombridade.
A Autora, inconformada com a situação, foi até Bertioga para
esclarecer a situação com a Ré, porém, chegando lá, a Ré impediu-a de entrar na
casa, sob a alegação que a casa não mais lhe pertencia.
Contudo, com o objetivo de resolver o problema de forma
amigável a Autora abriu o portão para tentar conversar com a Ré que, ato contínuo
e de maneira hostil, passou a lhe jogar objetos, sendo que um talher acertou sua
cabeça, e, em decorrência, feriu seu supercílio, ocasião em que registrou Boletim
de Ocorrência. No calor das discussões, a Autora informou que iria movimentar um
processo de revogação da doação por ingratidão. Então a Ré passou a anunciar a
venda do imóvel doado com deságio de 50% mais barato que o preço de mercado,
para pagamento à vista.
Diante dos fatos e sem a solução amigável, não vê a Autora outra
possibilidade de proceder ao desfazimento da doação e requerer liminarmente o
bloqueio da matrícula do imóvel para venda, enquanto tramitar a ação, o que o faz
com a propositura da presente demanda. Vejamos os fundamentos jurídicos.
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III – DO DIREITO
III.1 – DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Conforme consta nas provas acostadas, sem prejuízo do reforço
da prova pelo depoimento testemunhal, restou comprovada a ingratidão da
donatária, ora ré, por ter injuriado por meio de ofensas verbais e escritas,
reiteradamente, à pessoa da doadora, cometendo atos contra a vida da doadora,
sobre o que os elementos de prova e de convicção constantes dos autos são
suficientes à revogação do contrato de doação realizado entre as partes.
Vale lembrar a definição de doação trazida pelo próprio código
civil, que em seu art. 538, diz:
“Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma
pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou
vantagens para o de outra.”
Apesar de se tratar de um negócio jurídico proveniente da
liberalidade do doador, a moral e a lei exigem que o donatário respeite o doador, e
por isso, não se aceita que o donatário seja ingrato, sob pena de revogação da
doação por ingratidão.
A lei, principalmente em respeito à segurança jurídica, limita o
arbítrio do doador em desfazer tal liberalidade, conforme dispõe o art. 555 do Código
Civil:
"Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do
donatário, ou por inexecução do encargo."
E prossegue o mesmo estatuto, sobre a revogação de doação
por ingratidão do donatário, conforme regulado no art. 557 do Código Civil, que
assim dispõe:
"Art. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações:
I – se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de
homicídio doloso contra ele;

26

II – se cometeu contra ele ofensa física;
III – se o injuriou gravemente ou o caluniou;
IV – se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este
necessitava".

Por conta disto, passa a ser temeroso alguém doar a outrem
determinado bem e este, após aceitar a doação, pura e simplesmente cometer
ofensa física e injuriar gravemente o doador, razão pela qual faz-se necessária sua
revogação, com base na legislação exposta e consequente reintegração da autora
na posse do imóvel.
III.2 – DOS DANOS MORAIS
A autora teve sua moral abalada pelas atitudes da ré,
especialmente quando colocou nas redes sociais que o patrimônio que a autora
havia conseguido era fruto de seus serviços como garota de programa, que fazia
quando era jovem. Disse ainda, em suas postagens, que autora sempre foi uma
funcionária pública corrupta, que auferia vantagem pelo cargo que ocupava, desta
forma fica evidente o afronte a moral da autora. (Fundamentar na Constituição
Federal e no Código Civil)
III.3 – DA LIMINAR PARA BLOQUEIO DA MATRÍCULA PARA VENDA DO
IMÓVEL
O periculum in mora ficou aquilatado pelo fato ...
O fumus boni juris está presente, porquanto ...
Presentes os requisitos, deve ser deferida a liminar para bloqueio
da matrícula do imóvel ora disputado, para evitar eventual venda e garantir a
segurança da exequibilidade da futura sentença de procedência. É o que se requer,
deste logo.
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer à Vossa Excelência:
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a.

a liminar para ...

b.

o deferimento da tramitação prioritária, tendo em vista a idade avançada da

Autora, conforme dispõe o art. 1.048, I, do CPC;
c.

a citação da Ré, no endereço mencionado, pelos correios, para que

compareça em audiência a ser designada e, querendo, ofereça a defesa cabível,
sob pena de revelia e confissão;
d.

que julgue totalmente procedente o presente pedido, para que seja declarada

a revogação da doação do imóvel acima descrito, determinando a reintegração de
posse à Autora e, por fim, condenando a Ré ao pagamento de danos morais, que
sugere seja em R$ ...., bem como condenação nas despesas processuais e
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, inclusive pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas.
Informa que as intimações deverão ser encaminhadas ao Dr. __
no endereço _.
Dá-se à causa o valor de R$ ... (R$ 500.000,00 + o valor de danos
morais).
Termos em que,
pede deferimento.
(local e data)
(nome do advogado)
(OAB do advogado)
ROL DE TESTEMUNHAS:
JORGINA..., RG..., CPF..., ENDEREÇO...
YVANKA..., RG..., CPF..., ENDEREÇO...
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8. CONTESTAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA … DA
COMARCA ... /UF
Processo nº
(NOME DO RÉU), (qualificar...), nos autos da AÇÃO pelo rito comum, que lhe move
(NOME DO AUTOR), já devidamente qualificado, vem por seu advogado abaixo
subscrito com endereço profissional na Rua …, nº…, bairro, cidade, oferecer a V.
Exa. sua CONTESTAÇÃO, expondo e requerendo o que segue:
I – DA TEMPESTIVIDADE
(A partir da data da citação ou data do início do prazo de contestação, informar a
tempestividade).
II – BREVE SÍNTESE DA INICIAL
(Narrar o fato na ótica do Réu).
III – DAS PRELIMINARES
Analisar os incisos do art. 337 do CPC. Se for caso de Juizado Especial Cível ver
também o art. 51 da Lei 9.099/1995. Caso haja mais que uma preliminar, abrir os
subtópicos.
IV – DA PREJUDICIAL DO MÉRITO
Decadência e Prescrição – art. 487, II, do CPC.
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V – DO MÉRITO
Deve demonstrar que não procedem as alegações da parte autora com doutrina e
jurisprudência. Alegar toda matéria de defesa (princípio da concentração),
conforme art. 336 do CPC.
VI – DA RECONVENÇÃO
Analisar o art. 343 do CPC
VII – DO PEDIDO
Isto posto, requer a V. Exa.:
1) Acolhimento da preliminar de incompetência absoluta, remetendo-se os autos
ao Juízo competente, ou seja, para uma das Varas Cíveis da...;
2) Acolhimento da preliminar de conexão com remessa ao juízo prevento da...;
3) O acolhimento da preliminar de … extinguindo-se o processo sem resolução do
mérito nos termos do art. 485 do CPC;
4) Seja reconhecida a decadência extinguindo-se o processo com resolução do
mérito nos termos do art. 487, II, do CPC;
5) Vencidas as preliminares e a prejudicial, que no mérito seja julgado improcedente
o pedido autoral;
6) Seja julgado procedente o pedido contraposto condenando-se o autor ao
pagamento de R$ … (por extenso) a título de compensação pelos danos morais
experimentados pelo réu;
7) A condenação do autor ao pagamento das custas e honorários de advogado,
estes a serem fixados em 20% sobre o valor da causa;
8) A condenação do autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II, III e VI,
do CPC.
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VIII – DAS PROVAS
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos arts.
369 e seguintes do CPC, em especial documental superveniente, testemunhal,
pericial e depoimento pessoal do autor.
Termos em que,
pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura ...
Nome do Advogado ...
OAB/(UF)
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9. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO

AO JUÍZO ... ou ... EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR [autoridade em que já
se processa a demanda]
Processo ...
RÉU, já qualificado, por seu advogado, que receberá intimações no [endereço], nos
autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO movida pelo AUTOR, já
qualificado,

vem,

respeitosamente,

à

Vossa

Excelência,

apresentar

RECONVENÇÃO, com fundamento no art. 343, do Código de Processo Civil, pelos
motivos de fato e de direito que se expõe:
I – DO CABIMENTO DA RECONVENÇÃO NO CASO CONCRETO
É admissível a apresentação da reconvenção, já que presentes seus requisitos
legais:
a) a pretensão do réu reconvinte é conexa com a demanda, já que o réu também
tem interesse na resolução do contrato, por inadimplemento do autor, como
demonstrará a seguir;
b) Este juízo é competente para a causa, por não se tratar de causa de competência
de órgão especial.
II – DOS FATOS
[Narrar os fatos, respondendo às questões: Como? Quando? Onde? Por quê?
Quanto? Para quê?
III – DO DIREITO
[Apresentar o fundamento jurídico do pedido, fazendo a relação entre os fatos e sua
qualificação jurídica de forma a apresentar como conclusão a necessidade de ser
atendida a pretensão do reconvinte]
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IV – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) a citação do autor-reconvindo, na pessoa de seu advogado, para responder aos
termos da presente, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
b) a procedência da presente dos pedidos formulados na presente reconvenção,
quais sejam, [nos termos do problema, conforme a pretensão seja declaratória,
constitutiva ou condenatória, lembrando que o pedido deve ser certo e determinado,
exceto nas hipóteses do art. 324, § 1º, do Código de Processo Civil, em que se pode
realizar pedido genérico];
c) a condenação do autor-reconvindo no ônus de sucumbência e honorários de
advogado.
V – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
consistentes nos documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal, oitiva
de testemunhas, perícias e todas as que se fizerem necessárias ao longo da
presente demanda.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$... [conforme arts. 291 e 292 do Código de Processo
Civil]
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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10. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR [autoridade perante a qual já se processa
a demanda]
Processo n. ...
NOME DO EXCIPIENTE, já qualificado nos autos da AÇÃO ...., número do processo
em epígrafe, em que contende em face de NOME DO EX ADVERSO, já qualificado
nos autos, vem, à presença de Vossa Excelência, com elevado acatamento, com
fundamento nos arts. 144 ou 145 [ESCOLHER] do novo Código de Processo Civil,
arguir
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO [ESCOLHER]
Deste MM. Juízo (ou outro, conforme o caso), pelos fatos e fundamentos a seguir
expostos.
FATOS
O autor propôs ação de XXX em face da ré, sendo que foi distribuída em XXX para
a vara XXX. Recebida a petição pelo juízo, foi realizada a citação em XXX e a ré
apresentou contestação em XXX.
Ao examinar a contestação para elaborar as contrarrazões, verificou-se que a ré é
defendida pelo escritório XXX.
O respeitado escritório consta em seu quadro societário a advogada Beltrana de tal
– que é irmã/amiga íntima da Juíza XXX titular da vara XXX e responsável pelo
processo.
Neste sentido, configurada está a hipótese do presente incidente. Vejamos as
razões jurídicas.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
IMPEDIMENTO
Tal situação configura impedimento para a eminente juíza exercer suas funções no
processo, como consta no art. 144 do CPC:
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções
no processo: (...) III – quando nele estiver postulando, como defensor
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público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou
companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; (...) § 3º O impedimento previsto
no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro
de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que
individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não
intervenha diretamente no processo.

SUSPEIÇÃO
Tal situação configura suspeição para a eminente juíza exercer suas funções no
processo, como consta no art. 145 do CPC:
Art. 145. Há suspeição do juiz: I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das
partes ou de seus advogados;

Destaca-se que o autor tomou conhecimento dos fatos na data de XXX, sendo
assim a presente petição tempestiva, nos termos do art. 146 do CPC.
PEDIDOS
Diante do exposto requer:
a) O reconhecimento do impedimento/da suspeição, e a remessa dos autos ao
substituto legal, nos termos do art. 146 § 1º, do CPC.
b) Alternativamente, caso não reconheça do impedimento/suspeição a remessa dos
autos apartados ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 146 § 2º, do
CPC.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial a documental e testemunhal, a qual o rol apresenta a seguir.
Termos em que pede deferimento.
Cidade (UF), data.
________________________
Advogado
OAB/UF XXXX
Rol de Testemunhas:
1. Nome.../ RG.../Endereço...
2. Nome.../ RG.../Endereço...
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11. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ª VARA
CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
______________ – ESTADO
Distribuição por dependência aos autos
nº (número da ação originária), de (tipo da ação)
(nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da identidade nº
(número da identidade civil, registro em entidade de classe, cédula de estrangeiro
etc.), e do CPF nº (número do cadastro junto à Receita Federal para pessoa
física), endereço eletrônico (emaildoautor@site.com.br), residente e domiciliado
na (endereço completo com CEP inclusive), vem, mui respeitosamente à
presença de Vossa Excelência por procurador constituído, com base no contido
no art. 509, I e seu § 1º, art. 318 e seguintes do Código de Processo Civil, requerer
processamento de
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
por arbitramento
em face de (dados do réu, neste exemplo é uma pessoa jurídica), pessoa jurídica
de direito privado, inscrição CNPJ nº (número do CNPJ), estabelecida na
(endereço completo com CEP inclusive), o que faz com base nos fatos e
fundamentos a seguir:
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1 – OS FATOS
1.1 O TÍTULO JUDICIAL
O requerente possui em seu favor título judicial havido nos autos principais de
(nome da ação originária da sentença), o qual na parte dispositiva em primeiro
grau estabeleceu:
(transcrição e, se possível, cópia da imagem das decisões de primeiro, segundo
e, se houver, terceiro graus, que definiram o mérito inclusive dos embargos de
declaração que tiveram procedência e alteraram pontos das decisões)
Em sede de segundo grau de julgamento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
(indicar a origem da Corte Estadual) houve por bem em (julgar pela
manutenção/alteração/aumento/diminuição da decisão de primeiro grau, nos
seguintes termos).
A decisão do (TJ/STJ/STF) que transitou em julgado conforme cópia da certidão
de trânsito em julgado em anexo – conteve uma parte líquida, qual seja a que
mandou pagar a quantia de R$ (aqui se houver uma parte líquida da sentença
deve ser mencionada, se não houver passa-se diretamente ao item “1.2” seguinte)
com atualização por juros e correção monetária conforme critérios apresentados
na r. Sentença.
Esta parte líquida da r. Sentença segue nesta mesma data para Cumprimento de
Sentença, em pedido distribuído a este mesmo douto juízo.
Já a outra parte demanda a devida liquidação, a ser realizada na modalidade “por
arbitramento”, o que se segue.
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2 – DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A liquidação “por arbitramento” tem lugar conforme art. 509 do novel Código de
Processo Civil, em seu inciso I:
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do
devedor:
I

–

por

arbitramento,

quando

determinado

pela

sentença,

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da
liquidação;

No caso concreto em tela, para se apurar perfeitamente o máximo do valor
atualizado do bem objeto da lide, de modo a dar íntegro cumprimento à r.
Sentença, há que se obter (aqui se especifica o que se pretende alcançar com o
arbitramento,

que

seguirá

o

procedimento

da

prova

pericial

de

exame/vistoria/avaliação) mediante arbitramento em face da natureza do objeto.
Com efeito, a nova lei processual civil determina que conforme a natureza do
objeto da liquidação (neste caso obter o valor máximo atual do bem objeto da
ação indenizatória de origem), este procedimento deverá ser feito por
arbitramento, ou seja, por fixação judicial do valor após colheita de pareceres ou
outros documentos elucidativos necessários (por exemplo avaliações por
profissionais do mercado imobiliário).
Caso entenda o Magistrado não ser possível decidir de plano, poderá ainda, se
valor de laudo pericial de (indicar aqui a modalidade de perícia que se pretende
realizar, de exame/vistoria/ou avaliação).
Portanto, o valor líquido da decisão final vista na ação originária, a constituir o
título executivo judicial, só se conhecerá após informação nos autos, seja pelas
partes, seja por perito nomeado pelo juízo, à luz do que determina o texto legal
em vigência abaixo transcrito para melhor ilustração do fundamento jurídico:
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para
a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que
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fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observandose, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Qual seria o valor líquido da obrigação estabelecida no decisum? A necessidade
de (novamente mencionar a modalidade de perícia: exame/vistoria/avaliação),
dentro do contexto dos autos, é imperiosa para se arbitrar o quantum definitivo,
razão pela qual se adequa ao preceito legal do art. 509, I, do Código de Processo
Civil.
3 – DO PEDIDO
Após o exposto, para liquidação da r. Sentença em comento, o requerente pleiteia:
a) Seja recebida a presente liquidação de sentença, autuada e apensada aos
autos de origem mencionados no preâmbulo;
b) Sejam, após, as partes intimadas para apresentação de pareceres ou
documentos elucidativos, de modo a sustentar o valor que entendem devido;
c) Pretende provar o valor líquido da r. Sentença no que tange à (indicar aqui o
objeto da liquidação) mediante laudos privados de avaliação a serem colhidos
(por exemplo “no mercado imobiliário local”, etc.);
d) Ante a faculdade prevista no inciso VII do art. 319 do CPC, o autor opta por
NÃO realizar audiência prévia de conciliação ou mediação;
e) Dá à causa o valor de R$ (indicar um valor de causa, que pode ser de mera
alçada ou pode indicar o valor que se entende por líquido, se já houver esta
possibilidade de indicação);
Termos em que,
pede deferimento.
(local e data)
(nome do advogado)
(número da OAB/Estado)
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12. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ...ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE...
AUTOR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º... com sede no endereço..., endereço eletrônico..., representada por seu
administrador Sr. ... nacionalidade, estado civil..., portador da cédula de identidade
RG n.º..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº..., pelo advogado abaixo
assinado, que receberá intimações no endereço..., vem, respeitosamente, a Vossa
Excelência ajuizar a presente
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE/MANUTENÇÃO DE POSSE,
fundamentada nos arts. 560 e seguintes, Código de Processo Civil, em face
de RÉU, nacionalidade, profissão, estado civil, RG nº... e CPF nº..., endereço
eletrônico..., residente e domiciliado no endereço, pelas razões de fato e de direito
a seguir expostas:
I – DOS FATOS
[Narração dos fatos que apontem a posse do autor (deve haver a descrição do bem),
turbação ou esbulho praticado pelo Réu ou pelos réus, data da turbação ou do
esbulho e continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a
perda da posse, na ação de reintegração, caso haja, menção aos prejuízos, risco
de novo esbulho, realização de construção ou de plantação]
II – DO DIREITO
[Demonstração do direito à proteção possessória do autor e dos direitos à
indenização, multa cominatória ou desfazimento de construção ou plantação, se
cabível]
III – DA LIMINAR
[Tendo-se em vista que o esbulho/turbação ocorreu em..., ou seja, a menos de ano
e dia, é cabível o deferimento da liminar]
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IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se:
a) o deferimento da reintegração/manutenção na posse liminarmente, sem a oitiva
da parte contrária, com ou sem designação de audiência de justificação prévia;
b) após a apreciação da liminar, a determinação da citação do réu para apresentar
a defesa que entender cabível, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
c) a procedência do presente pedido para reintegrar/manter o autor na posse do
bem (e indenizar o autor dos danos causados e/ou preceito cominatório para evitar
nova ofensa à posse);
d) a condenação do Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como ao
ressarcimento das despesas processuais.
V – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
pelos documentos que acompanham a presente, documentos novos, depoimento
pessoal do réu, oitiva de testemunhas a ser oportunamente arroladas, perícias, e
demais meios que se fizerem necessários ao longo da demanda.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$...
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
ADVOGADO...
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12.1. INTERDITO PROIBITÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO/JUIZ FEDERAL DA
...VARA CÍVEL DA COMARCA DE/DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE...
AUTOR, nacionalidade..., estado civil..., profissão..., RG nº... e CPF nº..., endereço
eletrônico..., residente e domiciliado no endereço...
ou
AUTOR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
o nº... com sede no endereço..., endereço eletrônico..., representada por seu
administrador Sr. ... nacionalidade, estado civil..., portador da cédula de identidade
RG nº..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº...,
Pelo advogado abaixo assinado, que receberá intimações no endereço..., vem,
respeitosamente, a Vossa Excelência ajuizar o presente
INTERDITO PROIBITÓRIO,
fundamentada nos arts. 567 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de
RÉU, nacionalidade, profissão, estado civil, RG nº... e CPF nº..., endereço
eletrônico..., residente e domiciliado no endereço
ou
RÉU, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º..., endereço eletrônico..., com sede no endereço..., pelas razões de fato e de
direito a seguir expostas:
I – DOS FATOS
[Narração dos fatos que apontem a posse do autor (deve haver a descrição do bem),
a ameaça fundada de turbação ou esbulho praticado pelo réu ou pelos réus e, se o
caso, menção a prejuízos]
II – DO DIREITO
[Demonstração do direito à proteção possessória do autor e dos direitos a
indenização, multa cominatória ou desfazimento de construção ou plantação, se
cabível]
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III – DA LIMINAR
Tendo-se em vista que a ameaça ocorreu em..., ou seja, a menos de ano e dia, é
cabível o deferimento da liminar.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se:
a) o deferimento de ordem para afastar a ameaça à posse do autor, sem a oitiva da
parte contrária, com ou sem designação de audiência de justificação prévia;
b) após a apreciação da liminar, a determinação da citação do réu para apresentar
a defesa que entender cabível, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
c) a procedência do presente pedido, para afastar a ameaça à posse do Autor;
d) a condenação do Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como ao
ressarcimento das despesas processuais.
V – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
pelos documentos que acompanham a presente, documentos novos, depoimento
pessoal do réu, oitiva de testemunhas a ser oportunamente arroladas, perícias, e
demais meios que se fizerem necessários ao longo da demanda.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$ ...

Termos em que,
Pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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13. AÇÃO DE DESPEJO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ...ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE ...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA ...ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE...
LOCADOR, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], RG n. e CPF n..., endereço
eletrônico..., residente e domiciliado no endereço...
ou
LOCADOR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o n., com sede no endereço..., endereço eletrônico..., representada por seu
administrador Sr. ... [nacionalidade], [estado civil], portador da cédula de identidade
RG n..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o n...
Pelo advogado abaixo assinado, que receberá intimações no endereço..., vem,
respeitosamente, a Vossa Excelência ajuizar a presente
AÇÃO DE DESPEJO,
fundamentada nos arts. 59 e seguintes da Lei 8.245/1991 em face de LOCATÁRIO,
[nacionalidade], [profissão], [estado civil], RG n. e CPF n., endereço eletrônico...,
residente e domiciliado no endereço
ou
LOCATÁRIO, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o n...., endereço eletrônico..., com sede no endereço...,
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
I – DOS FATOS
[Narrar os fatos que configuram hipótese de denúncia cheia ou vazia. Se houver
pretensão a cobrança, apontar precisamente quais valores não foram pagos e qual
o período de não pagamento].
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II – DO DIREITO
[Demonstrar o fundamento jurídico da pretensão]
III – DO DESPEJO LIMINAR
[Demonstrar a existência de uma das hipóteses do art. 59, § 1º, da Lei
8.245/1991para fins de obtenção do despejo liminar].
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto o Autor requer a Vossa Excelência:
a) O deferimento do despejo liminar, já que presente a hipótese legal autorizadora;
b) A citação do réu por carta para, no prazo de 15 dias, apresentar a defesa que
entender cabível, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
c) Os benefícios do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil ao Oficial de Justiça
para o cumprimento das diligências necessárias para a execução da presente
demanda;
d) A procedência do presente pedido, para deferir o despejo do Réu (e condenar no
pagamento de R$..., conforme memória de cálculo juntada);
e) A condenação do réu em custas processuais e honorários de advogado.
V – DAS PROVAS
Protesta pela produção de todas as provas admitidas em Direito, principalmente
pelos documentos que instruem a presente, bem como outros que fizerem
necessários no decurso da demanda.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$...
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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14. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ___VARA CÍVEL DA COMARCA DE ...
(QUALIFICAÇÃO), por meio de seus bastante procurador, comparece perante
Vossa Excelência para propor a presente
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c/c PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
em face de (QUALIFICAÇÃO) ou, cuja qualificação se desconhece, tudo com fulcro
nos arts. 294 e ss. e 539 e ss., todos do Código de Processo Civil vigente, bem
como do art. 334 e ss. do Código Civil, pelas razões de fato e de direito a seguir
mencionadas.
I – DOS FATOS
O Autor no início do ano de 2010, por ser motorista, e viajar por várias cidades,
passando pela cidade de ..., no Estado ..., após efetuar compras teve por bem pagálas por meio de um cheque no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Ocorre Excelência, que por mero descuido este deixou sua conta bancária sem
fundos, e, para sua infelicidade, tal cheque, conforme cópia anexa, foi apresentado
ao banco para o pagamento, e recusado por falta de fundos.
Por conta disso o nome e o número do CPF do autor foi incluído no Cadastro de
Cheques sem Fundos – CCF, do Banco Central do Brasil – BACEN, bem como
lançado nas listagens do SERASA – Centralização de Serviços Bancários S/A,
como é de praxe nesses casos, mas que vem impactando seu crédito na praça.
É importante ressaltar Excelência, que tão logo soube do ocorrido, o Autor tomou
todas as providências possíveis para efetuar o pagamento, efetuando todas as
diligências possíveis para esse pagamento junto a seu possuidor, porém, não o
encontrou, de modo que não possuiu meios de efetuar tal pagamento.
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É desse modo que o Autor, que sempre honrou seus compromissos, comparece
diante de Vossa Excelência, a fim de que por meio do judiciário possa ter resolvida
tal situação.
II – DO DIREITO
Ora, MM. JUIZ, é inconteste que ao devedor assiste o direito de solver dívidas,
sendo para tanto, amparado pelo ordenamento jurídico, que propugna, justamente,
pelo adimplemento das obrigações. Assim, a liberação da obrigação é direito
subjetivo do devedor, conforme se pode facilmente verificar, nas seguintes
disposições do Código Civil, adiante transcritas:
“Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito
judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e
forma legais.”

O mesmo diploma legal estipula, ainda, as hipóteses em que se entende cabível o
pagamento em consignação, sendo certo, a uma simples leitura, que o caso ora em
questão subsume-se, perfeitamente, à previsão legal do art. 335, III, que se
transcreve: “Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado
ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil.”
Ainda, como se dessume dos fatos, o Autor não possui outro meio de cumprir a
obrigação senão por meio do Judiciário. Portanto, consoante o disposto no art. 539
do Código de Processo Civil, é a presente ação legítima a promover tal tutela, pois,
“in verbis”: “Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou o terceiro requerer,
com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”.
Neste ínterim, deve-se atentar para as disposições do Código Civil e do Código de
Processo Civil, no intuito de se verificar os efeitos necessários da presente ação,
vejamos:
“CC, Art. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando,
tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo
se for julgado improcedente.”
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“CPC, Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento,
cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo
se a demanda for julgada improcedente.”

Assim, como se verifica, o depósito tem o condão de liberar o devedor da dívida e
demais riscos, como se houvesse pago o valor devido diretamente ao credor.
A jurisprudência converge para esse entendimento, vejamos:
CONSIGNAÇÃO

EM

PAGAMENTO.

CHEQUE.

CREDOR

DE

QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA. (...) 2. Cabe ação de consignação em
pagamento se houver injusta recusa de recebimento por parte do credor
(CC 335, I), ou, entre outras hipóteses, quando for ele desconhecido e
estiver em lugar incerto (CC 335, III). 3. Decreto de extinção cassado. 4.
Recurso provido. (TJSP. Ap. SP 0145918-46.2011.8.26.0100. 14ª Câm.
Dir. Privado, Rel. Melo Colombi, j. 12.9.2012, DJ 19.9.2012)

Nessa esteira, verificamos que o Autor é parte legítima a propor a presente ação e
seu direito está devidamente fundado, cabendo ao judiciário a pacificação social.
IV – DA TUTELA ANTECIPADA
Como é de direito, requer desde logo, “in limine”, a autorização para depósito judicial
do valor devido. Em assim sendo deferido, concomitantemente, a inscrição do nome
do autor nos cadastros do SERASA e do CCF passará a ser indevida e deverá ser
retirado liminarmente, na forma dos arts. 294 e 311, I, do CPC, diante da evidência
do direito.
É também o que a jurisprudência já vem assentando:
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

AÇÃO

DE

CONSIGNAÇÃO

EM

PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CHEQUE. INSCRIÇÃO.
BACEN. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. In casu, os requisitos hábeis à
concessão da antecipação de tutela, fumus boni iuris e periculum in mora,
se revelam no depósito consignatório remunerado do valor emitido no
cheque, e nos prejuízos decorrentes pela manutenção da inscrição.
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Outrossim, a concessão da medida não representará nenhum risco ou
dano à parte demandada, posto que seu direito está́ alicerçado com a
consignação realizada. Agravo de instrumento a que se dá provimento, nos
termos do § 1º-A do art. 557 do Código de Processo Civil. (TJRS. Ag.
70028979522. 20ª Câmara Cível, Rel. Niwton Carpes da Silva, j.
12.3.2009)

Assim, é de rigor o deferimento da tutela provisória para imediato depósito da
quantia devida e, concomitante ao depósito, seja determinada a retirada do nome
do Autor dos cadastros restritivos do BACEN (CCF) e do SERASA.
V – DOS PEDIDOS
Assim sendo, requer e pede a V. Exa.:
a) seja concedida liminarmente, “inaudita altera parte”, a tutela provisória para:
a.1.) autorizar o depósito judicial do valor devido a ser pago ao requerido, qual seja,
com a expedição da guia de depósito no valor R$ 200,00 (duzentos reais), valor
este que deverá ser atualizado e acrescido de juros legais, a ser efetivado no prazo
de 5 (cinco) dias contados do deferimento, consoante estabelece o art. 542, I, do
CPC;
a.2.) expedição de ofícios a fim de que o nome e o número do CPF do autor sejam
retirados das listagens restritivas para suspensão da divulgação da restrição
perante o BACEN (CCF) e também perante o SERASA;
b) ao final, decrete a procedência do pedido de consignação, com efeitos liberatórios
advindos

do

pagamento,

declarando-se

plenamente

quitada

a

dívida

consubstanciada do cheque n° 000039, do Banco BRB, conta corrente n°
106010044-1, agencia 106, no valor total de R$ 200,00 (duzentos), de forma a
determinar definitivamente a exclusão do nome do Autor dos cadastros de
inadimplentes em razão de tal débito;
c) por sentença, condene o réu no ônus de sucumbência, em especial em
honorários advocatícios e no reembolso das custas e despesas processuais.
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VI – DOS REQUERIMENTOS
Para tanto, requer a esse MM. Juiz que:
d) determine a citação do réu por meio de edital, haja vista estar em local incerto e
não sabido, para que levante o depósito ou ofereça resposta.
e) defira a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para que seja prestada
assistência judiciária em favor do autor, nos termos da Lei 1.060/1950, por não ter
como arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família.
f) por fim, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, sejam
testemunhais, periciais, por meio de juntada ulterior de documentos, inspeção
judicial e depoimento pessoal do réu, se necessário, no curso da ação.
Dá-se à causa o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade, data.
Advogado OAB
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15. AÇÃO RESCISÓRIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR [autoridade competente – regras da
Constituição Federal e do Código de Processo Civil]
AUTOR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
o n... com sede no endereço... representada por seu administrador Sr. ...,
nacionalidade, estado civil, portador da cédula de identidade RG n..., devidamente
inscrito no CPF/MF sob o n..., pelo advogado abaixo assinado, que receberá
intimações no endereço..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência ajuizar a
presente
AÇÃO RESCISÓRIA,
com pedido de tutela de urgência
em face de RÉU, nacionalidade, profissão, estado civil, RG n... e CPF n..., residente
e domiciliado no endereço, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
I – DOS FATOS
[Narrar os fatos, atentando para a descrição da formação de coisa julgada material
ou de coisa julgada formal nas hipóteses do art. 966, § 2º, do CPC, a data deste
ato, e os fatos que caracterizam um dos vícios dos incisos do art. 966 do Código de
Processo Civil].
II – DO DIREITO
[Apresentar o fundamento jurídico do pedido, fazendo a relação entre os fatos e sua
qualificação jurídica de forma a apresentar como conclusão a existência de um dos
vícios do art. 966 do Código de Processo Civil]
III – DA TUTELA PROVISÓRIA
[Demonstração do preenchimento dos requisitos da tutela provisória pretendida nos
termos dos fatos narrados, a fim de suspender a execução do julgado ou outro que
adequadamente atenda ao interesse da parte.]
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IV – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) a concessão de tutela de urgência ao autor, já que preenchidos seus requisitos
legais, no sentido de (providência pleiteada);
b) a citação do réu por carta, para a apresentação de defesa no prazo a ser fixado
por Vossa Excelência, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil, sob pena
de sofrer os efeitos da revelia;
c) a procedência do pedido para: (1) rescindir o julgado transitado em julgado, já
que presente o vício contido no art. 966, inciso (verificar qual é), do Código de
Processo Civil e (2) se compatível com o caso proposto, pedido de nova decisão;
d) a condenação do réu nos ônus de sucumbência e honorários de advogado.
V – DO DEPÓSITO
Neste ato, demonstra-se a realização do depósito de 5% do valor da causa,
determinado pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil.
VI – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
consistentes nos documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal, oitiva
de testemunhas, perícias e todas as que se fizerem necessárias ao longo da
presente demanda.
VII – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$...
Termos em que,
Pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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16. MANDADO DE SEGURANÇA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE [CIDADE]
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE...
ou
EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

DESEMBARGADOR

PRESIDENTE/MINISTRO [conforme autoridade que proferiu o ato]
IMPETRANTE, nacionalidade..., estado civil..., profissão... portador da cédula de
identidade RG n..., inscrito no CPF/MF sob n..., residente e domiciliado na Rua ...,
São Paulo, Capital,
ou
IMPETRANTE, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o n... com sede no endereço... representada por seu administrador Sr. ...
nacionalidade, estado civil, portador da cédula de identidade RG n..., devidamente
inscrito no CPF/MF sob o n..., por seu advogado, cujo endereço para intimações é
..., vem, respeitosamente, a Vossa Excelência, impetrar o presente
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
Em face da Autoridade Coatora e Pessoa Jurídica referente, pelos motivos de fato
e de direito a seguir expostos:
ou
Em face de ato do Juízo da Vara [Estadual/ Federal/do Relator] dos autos n... do
Tribunal, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:
I – DOS FATOS
[Narrar de acordo com o problema]
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II – DO DIREITO
[Demonstrar qual o direito líquido e certo do impetrante, com sua justificativa
jurídica, bem como o ato da autoridade que o lesionou ou o ameaçou de lesão, com
sua ilegalidade]
III – DO PEDIDO LIMINAR
[Demonstrar o risco de dano irreparável e a relevância do fundamento jurídico]
IV – DO PEDIDO
Posto isto, é a presente para requerer:
a) a concessão da medida liminar, para fins de [pleito liminar];
b) a intimação da autoridade coatora, para prestar suas informações no prazo legal
e a intimação do Ministério Público para dar seu parecer;
c) o regular processamento e ao final, a concessão da segurança pleiteada, para
fins de [o benefício buscado pelo impetrante].
V – DAS PROVAS
Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pelos documentos que acompanham a presente e documentos
novos.
VI – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$ (se o dado constar do problema), para os devidos fins.
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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17. PETIÇÃO INICIALDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JEC)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ...

AUTOR, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], RG n... e CPF n..., [endereço
eletrônico], residente e domiciliado na ..., n..., [cidade]
ou
AUTOR, microempresa/organização de interesse social/sociedade de crédito ao
microempreendedor, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n... com sede na ...,
n..., [cidade], representada por seu administrador Sr... [nacionalidade], [estado civil],
portador da cédula de identidade RG n..., devidamente inscrito no CPF/MF sob o
n...,
Pelo advogado abaixo assinado, que receberá intimações na ..., n..., [cidade], vem,
respeitosamente, a Vossa Excelência propor a presente
AÇÃO [nome da demanda],
face de RÉU, nacionalidade, profissão, estado civil, RG n..., e CPF n..., residente e
domiciliado na ..., n..., [cidade],
ou
RÉU, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o
n..., com sede na ..., n..., [cidade],
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
I – DOS FATOS
[Narrar os fatos como descritos no problema, respondendo às questões Como?
Onde? Por quê? Quando? Quanto? Para quê?]
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II – DO DIREITO
[Apresentar o fundamento jurídico do pedido, fazendo a relação entre os fatos e sua
qualificação jurídica de forma a apresentar como conclusão a necessidade de ser
atendida a pretensão do autor].
III – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) a citação do réu por carta, para comparecimento à audiência de tentativa de
conciliação a ser designada por este juízo, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;
b) a procedência do pedido para [nos termos do problema, conforme a pretensão
seja declaratória, constitutiva ou condenatória, sendo lícito o pedido genérico].
IV – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
consistentes nos documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal, oitiva
das testemunhas abaixo arroladas, perícia de (pôr a finalidade da perícia),
apresentando abaixo o assistente técnico e os quesitos, e todas as que se fizerem
necessárias ao longo da presente demanda.
V – DO VALOR DA CAUSA
Dá-se à causa o valor de R$ [conforme regras dos arts. 292, CPC.]
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
Rol de testemunhas.
Assistente técnico.
Quesitos.
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18. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

18.1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA … DA
COMARCA … / UF
Processo n...
(NOME DO EXEQUENTE), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO pelo
rito comum, que lhe move/movida contra (NOME DO EXECUTADO), já
devidamente qualificado, vem, perante V. Exa., por seu advogado abaixo subscrito,
promover
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
Nos termos dos arts. 523 e ss. do CPC, expondo e requerendo o que segue:
I – DA OBRIGAÇÃO
[Expor de forma resumida (citando as páginas), o trâmite do processo até a decisão
final, citando, se for o caso, a confirmação/reforma pelo Tribunal e o trânsito em
julgado.
Expor detalhadamente os valores da condenação, com a forma de correção e juros
que foram previstos na decisão.]
II – DO TÍTULO JUDICIAL
[Expor resumidamente o valor final atualizado do título executivo judicial, que está
sendo executado (remeter ao demonstrativo discriminado e atualizado do débito)]
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III – REQUERIMENTOS
Isto posto, requer a Vossa Excelência:
1) Intimar o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, I,
do CPC) (ou por AR), para pagar sua dívida no prazo de 15 (quinze) dias, ainda,
intimá-lo que o não pagamento voluntário no prazo assinado proporcionará ao
débito acréscimo de 10% (dez por cento), a título de multa, e 10% (dez por cento),
a título de honorários advocatícios (art. 523, § 1º, do CPC).
2) Determinar, se não for efetuado o pagamento voluntário, a inclusão do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), e autorizar o
protesto da decisão judicial condenatória (art. 517 do CPC).
3) Expedir, desde logo, se não efetuado o pagamento voluntário, o mandado de
penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça designado ao feito,
seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º, do CPC).
4) Intimar o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do encerramento
para pagamento espontâneo, apresentar impugnação (art. 525 do CPC) e, se assim
pretender, ficará sujeito às verbas de sucumbência e aos efeitos da Súmula 517 do
STJ.
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura
Nome do Advogado OAB/(UF)
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18.2. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE
DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS

AO JUZO DE DIREITO DA … VARA … DA COMARCA …/UF
Processo n...
(NOME DO EXEQUENTE), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO DE
ALIMENTOS pelo rito comum, movida contra (NOME DO EXECUTADO), já
devidamente qualificado, vem, perante V. Exa., por seu advogado abaixo subscrito,
promover
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS
Nos termos dos arts. 528 e ss. do CPC, expondo e requerendo o que segue:

I – DA OBRIGAÇÃO
[Expor de forma resumida (citando as páginas), o trâmite do processo até a decisão
final, citando, se for o caso, a confirmação/reforma pelo Tribunal e o trânsito em
julgado.
Expor detalhadamente os valores da condenação, com a forma de correção e juros
que foram previstos na decisão.]
II – DO TÍTULO JUDICIAL
Expor resumidamente o valor final atualizado do título executivo judicial, que está
sendo executado (remeter ao demonstrativo discriminado e atualizado do débito).
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III – REQUERIMENTOS
Isto posto, requer a V. Exa.:
1) Intimar o devedor PESSOALMENTE para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o
débito apresentado no demonstrativo anexo, assim como as prestações que se
vencerem durante o procedimento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade
de efetuá-lo (art. 528 do CPC).
2) Decretar a prisão do devedor pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses ( art. 528, §
3º, do CPC) se o mesmo se mantiver inerte em face da intimação, ou seja, não
promover o pagamento ou não provar que o fez, nem apresentar justificativa, ou,
apresentada, não for aceita.
3) Determinar, o protesto do título judicial expresso neste pedido (art. 517 do CPC),
assim como a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes (art. 782,
§ 3º, do CPC), se não for realizado o pagamento.
4) Caso o Juízo convença-se da conduta procrastinatória do executado, requer a
ciência do representante do Ministério Público para averiguar indícios da prática do
crime de abandono material tipificado no art. 244 do Código Penal (art. 532 do
CPC).
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura
Nome do Advogado OAB/(UF)
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18.3. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA … DA
COMARCA …/UF
Processo n...
(NOME DO EXEQUENTE), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO pelo
rito comum, movida contra (EX. PREFEITURA MUNICIPAL DE ...), vem, perante V.
Exa., por seu advogado abaixo subscrito, promover
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
Nos termos do arts. 534 e ss. do CPC, expondo e requerendo o que segue:
I – DA OBRIGAÇÃO
[Expor de forma resumida (citando as páginas), o trâmite do processo até a decisão
final, citando, se for o caso, a confirmação/reforma pelo Tribunal e o trânsito em
julgado.
Expor detalhadamente os valores da condenação, com a forma de correção e juros
que foram previstos na decisão.]
II – DO TÍTULO JUDICIAL
Expor resumidamente o valor final atualizado do título executivo judicial, que está
sendo executado (remeter ao demonstrativo discriminado e atualizado do débito).
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III – REQUERIMENTOS
Isto posto, requer a V. Exa.:
1) Intimar a Fazenda Pública devedora, na pessoa de seu representante judicial,
por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias,
impugnar o cumprimento de sentença.
2) Caso a Fazenda Pública mantenha-se inerte ou seja rejeitada a sua impugnação,
solicitar que o Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de ..., expeça precatório
em favor do credor/expedir ofício requisitório à autoridade citada para o processo,
o pagamento de pequeno valor para ser realizado no prazo de 2 (dois) meses
contados da entrega da requisição, cujo pagamento deverá ser feito por depósito
judicial na Agência do Banco do Brasil junto ao Fórum.
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura
Nome do Advogado OAB/(UF)
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18.4. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA … DA
COMARCA …/UF
Processo n...
(NOME DO EXEQUENTE), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO pelo
rito comum, que lhe move/movida contra (NOME DO EXECUTADO), já
devidamente qualificado, vem, perante V. Exa., por seu advogado abaixo subscrito,
promover
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Nos termos do arts. 536 e ss. do CPC, expondo e requerendo o que segue:
I – DA OBRIGAÇÃO
[Expor de forma resumida (citando as páginas), o trâmite do processo até a decisão
final, citando, se for o caso, a confirmação/reforma pelo Tribunal e o trânsito em
julgado.
Expor detalhadamente os valores da condenação, com a forma de correção e juros
que foram previstos na decisão.]
II – REQUERIMENTOS
Isto posto, requer a V. Exa.:
1) Assinalar prazo para o cumprimento da obrigação (especificar a obrigação) e fixar
multa diária pelo atraso, intimado o devedor, na pessoa de seu advogado
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constituído nos autos (art. 513, I, do CPC), para o cumprimento, e, se não cumprida
a obrigação no prazo assinado, deverá ser condenado por litigância de má-fé (arts.
80 e 81 do CPC) e cópias dos autos serão remetidas ao Ministério Público para
instaurar processo crime por desobediência (art. 536, § 3º, do CPC).
2) Intimar do devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias contados do encerramento
do prazo assinado para cumprimento da obrigação, apresentar impugnação (art.
525 do CPC) e, se assim pretender, contudo, ficará sujeito às verbas de
sucumbência, aos efeitos da Súmula 517 do STJ e à condenação por ato atentatório
à dignidade da justiça (art. 774 do CPC).
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura
Nome do Advogado OAB/(UF)
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19. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA … VARA … DA
COMARCA …/UF
Processo n...
(NOME DO EXECUTADO), já devidamente qualificado, nos autos da AÇÃO pelo
procedimento comum, que lhe move/movida contra (NOME DO EXEQUENTE), já
devidamente qualificado, vem, perante V. Exa., por seu advogado abaixo subscrito,
apresentar
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Nos termos do art. 525 do CPC, expondo e requerendo o que segue:
O Exequente requereu o cumprimento de sentença para pagamento do valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), por entender ser este o valor devido previsto no título
executivo judicial proferido por esse Juízo.
Contudo, como será demonstrado a seguir, a pretensão do Exequente não merece
prosperar.
I – DO PAGAMENTO E DO EXCESSO DE EXECUÇÃO
Conforme comprova a guia acostada, no prazo de 15 dias, contados do trânsito em
julgado, antes mesmo da intimação para pagamento, o Executado depositou em
Juízo o valor de R$ 6.000,00, valor integral da obrigação prevista na sentença.
Por essa razão, a obrigação deve ser declarada extinta.
Ademais, o Exequente exige na sua petição o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor este que é superior àquele previsto no título judicial. Conforme se verifica na
memória de cálculo, na data em que o Executado efetuou o depósito judicial, o
débito era de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
(O Executado deverá apresentar memória de cálculo demonstrando o excesso na
execução, sob pena de rejeição liminar – art. 525, §§ 4º e 5º do CPC)
Infere-se, assim, que a impugnação merece acolhimento para declarar extinta a
obrigação.
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II – DO EFEITO SUSPENSIVO
O art. 525, § 6º, do CPC autoriza ao juiz conceder efeito suspensivo à impugnação
quando estiverem presentes os requisitos do perigo de dano e da relevância dos
fundamentos.
No presente caso, ficou demonstrado de forma inequívoca que o Executado efetuou
o pagamento integral da obrigação prevista na sentença, inclusive, juntou aos autos
o comprovante do depósito judicial, o que justifica a garantia do juízo e relevância
dos fundamentos da impugnação. Além disso, não sendo deferido o efeito
suspensivo, mesmo tendo sido realizado o pagamento integral, o Executado poderá
ter seus bens penhorados e levados a leilão o que lhe acarretará grave prejuízo.
Desta forma, estão justificados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo
à presente impugnação.
III – DO REQUERIMENTO
Isto posto, requer a V. Exa.:
1) A concessão do efeito suspensivo à presente impugnação, a fim de obstar o
prosseguimento da sentença, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC.
2) O acolhimento total da impugnação para reconhecer (ou declarar por sentença)
que o Executado realizou o pagamento integral da obrigação prevista no título
judicial, extinguindo a dívida ora excutida e, consequentemente, extinguindo o
feito.
3) A condenação do Exequente ao pagamento das custas e honorários de
advogado, estes a serem fixados em 20% sobre o valor da causa.
4) A intimação do Exequente, na pessoa de seu advogado, para que se manifeste
acerca da presente impugnação.
Pede deferimento.
Local, (Dia) de (Mês) de (Ano)
Assinatura/
Nome do Advogado OAB/(UF)
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20. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AO JUÍZO DE DIREITO [ÓRGÃO COMPETENTE] DA COMARCA DE ...
ou
AO JUÍZO DA ... VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ...
CREDOR EMPRESA LTDA..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
no..., com sede na..., por seus advogados (doc. 01), que podem ser encontrados no
endereço eletrônico endereço@provedor.com.br, vêm, perante V. Exa., com base
nos artigos 783 e ss. do Código de Processo Civil (Lei no 13.205/2015), bem como
pelas seguintes razões de fato e de direito, propor a presente
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
em face de DEVEDORA EMPRESA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no..., com sede na... e de FIADOR AVALISTA, brasileiro,
profissão, estado civil, inscrito no CPF sob o no.., residente e domiciliado na...
I – DOS FATOS
Em dd/mm/aa, os executados firmaram com a ora exequente instrumento particular
de confissão de dívida (doc. 02), no qual confessaram e reconheceram serem
devedores da importância de R$..., valor a ser pago até o dia dd/mm/aa, acrescido
de juros e correção monetária. O segundo executado, Sr..., assumiu a dívida como
avalista/fiador, na qualidade de principal pagador e devedor solidário, abrindo mão,
expressamente, do benefício de ordem e faculdade de exoneração da fiança
previstos na lei civil.
Ocorre, todavia, que os Executados não cumpriram com o contrato, adimplindo
somente as ... parcelas acordadas e deixando de realizar o pagamento das demais,
a partir de dd/mm/aa.
A inadimplência resultou em saldo devedor no valor de R$..., montante ao qual foi
acrescida correção monetária pelo IGPM, juros de 1% ao mês e despesas com
protestos, consoante demonstra a planilha anexa (doc. 03), cumprindo o
estabelecido no art. 798, I, b, CPC/2015. ->OBS: ELABORAR A PLANILHA.
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Referido cálculo foi realizado com base nos seguintes parâmetros: índice de
correção monetária pelo IGPM; juros simples de 1% ao mês; termos inicial e final
da correção monetária e juros: dd/mm/aa (data de vencimento do título) e dd/mm/aa
(data da realização do cálculo), afim de cumprir o requisito do art. 798, § único do
CPC/2015.
II – DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
Desta forma, a exequente é credora dos executados, das quantias líquidas,
vencidas e exigíveis até dd/mm/aa, oriundas do instrumento particular de confissão
de dívida firmado entre as partes, o qual compõe o presente título executivo
extrajudicial - art. 784, III do CPC/2015, bem como de todas as demais parcelas
vincendas decorrentes do título executivo extrajudicial, em conformidade com a
planilha demonstrativa de débito (doc. Anexo), na forma do previsto nos art. 784, III,
art. 786 e art. 789 do Código de Processo Civil. Todos os documentos
comprobatórios do direito do exequente encontram-se em anexo.
III – DOS PEDIDOS
Assim, em face ao exposto, requer:
a) A fim de concentrar os atos num mesmo instrumento, bem como para facilitar sua
realização, requer a expedição de mandado de citação e penhora dos executados
nos endereços acima fornecidos, para que, no prazo de 3 (três) dias, paguem o
valor devido, na forma do art. 829 do CPC/2015, apresentem embargos à execução
ou, ainda, parcelem a dívida na forma prevista no art. 916 do CPC/2015;
->OBS: A CITAÇÃO PODERÁ SER REALIZADA POR CARTA AR (Correios).
Nesse caso, mencionar os art. 247 do NCPC e art. 249 NCPC<b) Que, no mandado de citação conste também ordem de penhora e avaliação a ser
cumprida pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento da dívida
no prazo assinalado, consoante determinação do art. 829, § 1o do CPC/2015. Para
fins de cumprimento do ato expropriatório, requer seja facultado ao Sr. Oficial de
Justiça o emprego da força policial e ordem de arrombamento, na forma do art. 782,
§ 2o do CPC/2015;
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c) Caso os executados não sejam encontrados, ou em caso de tentativa de frustrar
a execução, requer o arresto de bens suficientes para garantir a execução,
consoante art. 830 do NCPC/2015, respeitando-se, contudo, as restrições contidas
na Carta Magna, atinentes aos direitos e garantias individuais dos executados, e,
após, dando-se ciência a exequente do arresto realizado;
d) Sejam, de pronto, estipulados honorários advocatícios, na ordem de 10% sobre
o valor total do débito, consoante art. 827, caput, do NCPC/2015, os quais poderão
ser minorados caso os executados paguem a dívida no prazo previsto;
f) Sejam os executados inscritos em cadastro de inadimplentes, na forma do art.
782, § 3º. do CPC/2015;
e) O exequente, consoante lhe é facultado pelo art. 798, II, c c/c art. 829, § 2o, art.
835, I e art. 854, todos do CPC/2015, indica à penhora os ativos financeiros
constantes nas respectivas contas correntes dos executados, a qual desde já requer
seja realizada, por esse juízo, através do convênio BACENJUD, determinando-se o
bloqueio de valores suficientes para o pagamento da obrigação, em qualquer
agência do País.
Dá-se a presente o valor de R$...
Nestes termos,
pede deferimento.
Cidade... data.
Advogado...
OAB/...
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21. EMBARGOS DO DEVEDOR/EMBARGOS À EXECUÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ [ÓRGÃO COMPETENTE] DA
COMARCA DE ...
Distribuição por dependência aos autos n...
DEVEDOR, nacionalidade, estado civil, profissão, RG sob n..., inscrito no CPF sob
n..., residente e domiciliado no endereço...
ou
DEVEDOR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n..., com sede
no endereço, por seu representante legal, nome..., nacionalidade..., estado civil...,
profissão..., RG n..., CPF n..., residente e domiciliado no endereço...,
por seu advogado, que receberá intimações no endereço..., vem, respeitosamente,
a Vossa Excelência, propor o presente
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(ou Embargos do Devedor = expressões sinônimas)
Em face do CREDOR, [Nacionalidade, estado civil, profissão, RG sob n..., inscrito
no CPF n..., residente e domiciliado no endereço...]
ou
CREDOR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n..., com sede
no endereço, por seu representante legal, nome..., nacionalidade..., estado civil...,
profissão..., RG n..., CPF n..., residente e domiciliado no endereço... pelos motivos
de fato e de direto que a seguir expostos:
I – DOS FATOS
[Narrar os fatos como descritos no problema, que evidenciam a existência do direito
do devedor de resistir à execução, nos termos do art. 917 do Código de Processo
Civil]
II – DO DIREITO
[Apresentar o fundamento jurídico do pedido, fazendo a relação entre os fatos e
sua qualificação jurídica, demonstrando a necessidade jurisdicional para os
embargos em virtude de ato judicial que culminou na citação do embargante, ou
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determinou penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação,
arrolamento, inventário, ou partilha de bens, do embargante]
III – DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
[Demonstração do preenchimento dos requisitos legais do efeito suspensivo, acima
referidos]
IV – DO PEDIDO
De todo o exposto, requer-se:
a) a citação do embargado na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15
dias, apresente a defesa que entender cabível, sob pena de sofrer os efeitos da
revelia;
b) a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, já que demonstrado
o preenchimento dos requisitos legais para tanto;
c) ao final o julgamento procedente dos embargos do devedor, para fins de
[determinar a providência que favoreça o requerente] e a condenação do
embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
V – DAS PROVAS
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
consistentes nos documentos juntados, oitiva do réu em depoimento pessoal, oitiva
de testemunhas, perícias e todas as que se fizerem necessárias ao longo da
presente demanda.
Dá-se à causa o valor de ...
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
OAB...
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22. APELAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DA
CAPITAL DE SÃO PAULO – SP

Autos de origem n.º 1001840

MARIA JOSÉ, já devidamente qualificada nos autos de jurisdição
voluntária em epígrafe, advogando em causa própria, vem respeitosamente à
presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 1.009 do Código de Processo Civil
de 2015, interpor:

RECURSO DE APELAÇÃO

Inconformada com a r. sentença presente nas fls. 57-59, diante das
razões de fato e fundamentos de direito adiante expostos.
Requer, assim, a intimação do Ilustre representante do Ministério
Público, nos termos do art. 179, inc. I do Código de Processo Civil de 2015, e na
sequência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. No mais, informa que segue acostada ao presente recurso a guia de preparo
devidamente recolhida.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo - SP, 20 de abril de 2020.
ADVOGADO
OAB/UF n.º ....
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RAZÕES DE APELAÇÃO
Autos de origem: n.º 1001840... em trâmite na 1ª Vara de Registros Públicos
do Foro Central Cível de São Paulo – SP.
Agravante: MARIA JOSÉ.
Interessado: 5º Registro de Imóveis da Capital.
Egrégio Tribunal,
Colenda Corte,
Eméritos Desembargadores!
1. DA TEMPESTIVIDADE
Conforme se denota dos autos, a decisão ora recorrida foi
disponibilizada no DJE no dia 07/04/2020 e publicada em 08/04/2020,
próxima data útil, nos termos do art. 244, §§ 1º e 2º do CPC.
Foram declaradas sem expediente forense, de acordo com as
disposições deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo presentes em
seu endereço eletrônico ( https://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense) as
datas 9, 10 e 21 de abril e o dia 1º de maio.
Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para interpor a presente
Apelação, previsto no art. 1.023 do CPC, se iniciou em 13/04/2020, próxima
data útil ao dia da publicação e somente terminará em 05/05/2020, sendo
demonstrada a tempestividade deste pleito recursal.
Não obstante, considerando a suspensão dos prazos processuais
entre as datas 19/03/2020 a 30/04/2020, decretada pelo Superior Tribunal
de Justiça a partir da Resolução STJ/GP n. 6, o prazo recursal ainda não se
iniciou. Este se iniciará em 04/05/2020, próxima data útil, e terminará
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somente em 22/05/2020. Logo, resta também demonstrada a tempestividade
deste recurso, levando em conta as medidas judiciais adotadas em meio à
pandemia do coronavírus.

2. DA AÇÃO PROPOSTA E DA SENTENÇA RECORRIDA
A Requerente, ora Apelante, ajuizou ação de suscitação inversa de
dúvida diante da negativa feita por Oficial do 5º Registro de Imóveis da Capital de
São Paulo, em registrar a cédula de crédito bancário celebrada por Antônio José e
Banco Santander S/A, contrato em que a Requerente figura como garantidora e
oferece o bem sob matrícula n.º 60 em garantia.
Nas fls. 49 dos autos, o Oficial salientou que a negativa se deu em razão
de constar na matrícula do imóvel (Registro n.º 10) que o bem foi instituído como
bem de família por sua proprietária. Em fls. 54, o Ministério Publico concordou
com a existência do óbice registrário.
Sobrevindo sentença (em fls. 57), o d. magistrado de primeiro grau
julgou procedente a dúvida inversa, mantendo como consequência o citado óbice.
Em sua fundamentação, pontuou que no caso o imóvel foi declarado como bem de
família em momento posterior à assinatura da cédula de crédito, em que a
proprietária figura como garantidora. Este fato faria com que o bem não pudesse
ser alienado e, consequentemente, não garantisse a dívida firmado pelo
contratante.
Vejamos, a integralidade da fundamentação:
SENTENÇA:
Com razão o Registrador, bem como a D. Promotora de Justiça.
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Como é sabido, no direito brasileiro há duas espécies de bem de família: o legal,
previsto na Lei nº 8.009/90, e o voluntário, previsto no artigo 1771 do Código
Civil. O primeiro, denominado como bem de família legal, decorre da própria lei,
recai sobre o imóvel em que reside o beneficiário e prescinde de qualquer
instrumento público ou particular para ser constituído, já o segundo, denominado
bem de família voluntário, não é automático, depende de instrumento que o
institua e recai sobre parte do patrimônio do beneficiário.
Na presente hipótese, de acordo com o registro nº 10 da matrícula nº
60.365(fl.36), a suscitante instituiu o imóvel como bem de família, conforme
dispõe o artigo 1711 e ss do CC e Lei nº 8009/90, destinando-o a domicílio familiar.
De acordo com o artigo 1717 do Código Civil: "Art. 1.717. O prédio e os valores
mobiliários, constituídos como bem da família, não podem ter destino diverso do
previsto no art. 1712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e
seus representantes legais, ouvido o Ministério Público (g.N)
E ainda verifica-se que a cédula de crédito bancário (fls.18/28) está datada de 05
de dezembro de 2019, enquanto que a instituição do bem de família foi registrada
em 20 de dezembro de 2019, ou seja, o registro da escritura pública foi realizado
após o bem ser dado em garantia na alienação fiduciária, sendo certo que, no
caso de eventual inadimplemento da dívida , o bem não poderá sofrer qualquer
constrição, vez que se privilegia a entidade familiar e a dignidade e humana acima
de qualquer direito creditório.
Situação semelhante foi analisada pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura,
na Apelação Cível nº 003981-64.2011.8.26.0100, da lavra do então Corregedor
Geral da Justiça Drº José Renato Nalini: "Registro de imóveis - Instituição de bem
de família voluntário pelos proprietários– Registro da escritura pública depois da
alienação fiduciária do bem imóvel dado em garantia de confissão de dívida.
Negócio jurídico fiduciário. Registro do título recusado. Dúvida Procedente.
Recurso improvido.
[...]
A jurisdição poderá considerar ineficaz ou desconstituir o registro do bem de
família. Inservível a tanto esta via administrativa, por sedutores possam parecer
os argumentos em contrário".
Logo, mister a manutenção do óbice, devendo ser desconstituído o bem de família
nas vias ordinárias, para posterior registro da cédula de credito bancário.
Diante do exposto, julgo procedente a dúvida inversa suscitada por Maria José e
consequentemente mantenho o óbice registrário.

Todavia, com a máxima vênia, a r. sentença proferida em sede de
primeiro grau deve ser reformada, uma vez que a legislação e a jurisprudência
pátria permitem que o proprietário de imóvel instituído como bem de família o
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ofereça para garantir financiamentos gravados com alienação fiduciária. É o que
se passa a comprovar pelas razões a seguir.

3. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA SENTENÇA
Segundo a r. sentença recorrida, a garantia presente na cédula de
crédito bancária não deve ser registrada na matrícula do imóvel sub judice, pelo
fato deste ter sido instituído voluntariamente como bem de família, em eventual
inadimplemento da dívida, o bem não poderá ser constrito, dada a sua importância
para a entidade familiar.
Para justificar a decisão, o d. juízo trouxe à baila norma presente no
art. 1.717 do Código Civil, segundo a qual os prédios constituídos como bem da
família não podem ser alienados sem o consentimento dos interessados e seus
representantes legais, ouvido o Ministério Público.
Ocorre que a jurisprudência, há muito e de forma consolidada, vem
autorizando o oferecimento de imóveis constituídos como bem de família para a
garantia de dívidas próprias ou da entidade familiar. Vejamos:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA. 1. "É iterativa a
jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça que entende ser
admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia
real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para
assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica (...) (AgInt
no AgInt no AREsp 927.036/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017).
(STJ - AgInt no REsp: 1689748 GO 2017/0191537-7, Relator: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Tal conclusão se extrai do art. 3º, inc. V, da Lei n.º 8.009/90, o qual
delimita:
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Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução
civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se
movido:
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia
real pelo casal ou pela entidade familiar;

Desta forma, em casos de inadimplemento da dívida garantida, há a
efetiva possibilidade de penhora do bem ofertado, sobretudo em contratos
gravados com alienação fiduciária.
Nobres julgadores, a sentença a quo merece reforma pois a solução
jurídica dada diverge do atual entendimento das Cortes Superiores. Em verdade,
não há impedimento para que o bem garanta a dívida, uma vez que ele poderá ser
penhorado em eventual não pagamento da obrigação contratual, pelo contratante.
Tal constrição tem sido visualizada em inúmeros casos com situação similar.
Ante o exposto, requer o total provimento do presente recurso para
que, reformulando a sentença a quo, a dúvida seja declarada improcedente, de
modo a inexistir o óbice registral objeto de questionamento nos autos.

4. DO PEDIDO DE REFORMA
Em face do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente
recurso de apelação para que a sentença a quo seja reformada, especificadamente
para declarar a inexistência do óbice registral objeto da dúvida suscitada, de forma
que o contrato de cédula de crédito bancário em que a suscitante figura como
garantidora, possa ser registrado na matrícula do imóvel sob o n.º 60.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo - SP, 20 de abril de 2020.
ADVOGADO
OAB/UF n.º ....
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23. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE ...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR [recurso]
DO TRIBUNAL ...
Autos n....
EMBARGANTE, pelo advogado devidamente constituído nos autos, que a esta
subscreve, nos autos da [AÇÃO] acima mencionada, que tem como parte adversária
EMBARGADO, vem, respeitosamente, a Vossa Excelência, interpor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes, do Código de Processo Civil, cujas
razões são abaixo expostas.
[Demonstrar a existência da obscuridade, contradição ou omissão]
Posto isto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de
declaração

para

fins

de

esclarecer

o

julgado,

suprimindo-se

a

[obscuridade/contradição/omissão; erro material apontada].
Pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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24. AGRAVO DE INSTRUMENTO

Petição de interposição
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ...
ou
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA ... REGIÃO
[Espaço de dez linhas para despacho judicial]
AGRAVANTE, por seu advogado ao final assinado, nos autos da (NOME DA
AÇÃO), que tem como parte adversária AGRAVADO não se conformando, “data
venia”, com a r. decisão que [resumir a decisão recorrida], vem interpor AGRAVO
DE INSTRUMENTO com PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, cuja minuta é
consubstanciada nas laudas a seguir.
Informa que o preparo segue anexado, conforme determina o art. 1.007 Código de
Processo Civil. A fim de cumprir o disposto no art. 1.016, IV, Código de Processo
Civil, informa:
a) POR PARTE DA AGRAVANTE: advogado, cujo endereço é...
b) POR PARTE DO AGRAVADO: advogado, cujo endereço é...
Também, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil, lista as peças
integrantes do traslado, na qual consta a integralidade dos autos originários,
podendo-se verificar as peças essenciais, como adiante listado:
1) Procuração aos representantes do Agravado-Autor;
2) Decisão impugnada;
3) Certidão de publicação da decisão agravada;
4) Demais documentos essenciais para a compreensão da causa, quais sejam: ...
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
Advogado...
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Petição de razões
MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
ORIGEM:
AUTOS Nº...
AGRAVANTE:...
AGRAVADO:...
Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,
Eminentes Julgadores.
I – BREVE RELATO DO PROCESSADO
[Resumir o ocorrido, nos termos do problema proposto]
II – DO CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
[Demonstrar que o recurso se dirige a impugnar decisão proferida nos termos do
art. 1.015 do CPC]
III – DAS RAZÕES DE NULIDADE DA DECISÃO DE FLS.
[Caso se verifique a existência de nulidade da decisão ou do processo, como a
ausência de fundamentação da decisão interlocutória, cerceamento de defesa ou
outro].
III – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO DE FLS.
[Mencionar as razões de fato e de direito que sustentam a pretensão do agravante]
IV – DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
[se for o caso de providência urgente, conforme mencionado no problema, requerer
a antecipação de tutela recursal, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, mencionando como relevante fundamento breve resumo
80

da tese favorável ao agravante e como dano de grave ou difícil reparação o fato que
tiver o condão de prejudicar o interesse do Agravante como descrito no problema]
V – DO REQUERIMENTO
Posto isto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de
[anular/reformar] a decisão proferida na instância “a quo” para [conforme o
problema], como medida de JUSTIÇA!
Termos em que,
pede deferimento.
Local e data.
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24.1. AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Autos Principais: Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade nº 1026391

FABRÍCIO QUEIROZ, já qualificado nos autos em epígrafe, ora agravante, que
move em face da MASSA FALIDA DE JORD INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, ora agravada,
representada por sua Administradora Judicial, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, por intermédio de seus advogados, com fulcro no art. 1.015, incisos I e II do Código de
Processo Civil, interpor o presente

AGRAVO DE INSTRUMENTO
c/c LIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
Em face do inconformismo da r. Decisão de fls. 5204/5205, de extinção do
feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de declaração de nulidade de medida de arresto e dos
efeitos da extensão da Falência, determinado no Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica, sob nº 0142257, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidos em memorial anexo.
Tendo em vista ainda que se colocou sub judice a questão da desconsideração
da personalidade jurídica em face de Fabrício Queiroz e sendo notória a presenta do fumus bonis iuris e
periculum in mora, vem requerer a concessão da cautelar incidental para a suspensão dos efeitos
da desconsideração da personalidade jurídica e medida de arresto até a finalização do presente feito.
Para tanto, impende observar que foram preenchidos os requisitos de
admissibilidade, vejamos:
I.

DO PREPARO

O Agravante comprova em anexo que fez o necessário preparo para a
interposição do presente Agravo de Instrumento.

II.

NOME E ENDEREÇO COMPLETO DOS ADVOGADOS
Os advogados que funcionam nesse processo são:

Advogados do Agravante (fl. 18, dos autos principais):
MARCELO NEGRI SOARES – OAB/SP Nº 160.244
Todos com endereço profissional na Rua Luís Coelho, nº 320, Cerqueira César, 7. Andar, CEP 01309000, São Paulo-Capital.
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Advogado do Agravado (fls. 455-456, dos autos principais):
FREDERICO ANTÔNIO OLIVEIRA DE REZENDE – OAB/SP Nº 195.329
Com escritório na Praça Franklin Delano Roosevelt, nº 200, 8º andar, cj. 82, CEP 01303-020, São Paulo,
Capital.

III.

DA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO

O Agravante informa que, apesar do quanto disposto no CPC, Art. 1.017, §5º,
o presente recurso está instruído com cópia integral dos autos (Doc. 01).
Dessa forma, o Agravante requer o recebimento e imediato processamento do
recurso, nos moldes a seguir delineados, reiterando o requerimento da concessão da cautelar incidental
para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, qual seja, suspendendo os efeitos da
desconsideração da personalidade jurídica e da medida de arresto até a finalização do presente feito
Termos em que, pede deferimento.
Datado e assinado digitalmente.
MARCELO NEGRI SOARES
OAB/SP nº 160.244
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RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravante: FABRÍCIO QUEIROZ
Agravada: MASSA FALIDA DE JORD INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

Egrégio Tribunal de Justiça,

Colenda Câmara,

Eméritos Julgadores.

I.

DOS FATOS

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade que, em
suma, gira em torno da administração da JORD INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, uma vez que restou
comprovado que o Recorrente1 não contribuiu para a derrocada da Falida (concordata de 1990, originada
na quebra financeira que culminou no acordo com o Banco Central em 1980 – DOC _____; corroborado
pela prova técnico-contábil – DOC. ____), razão pela qual é nula qualquer decisão que venha lhe atrair
responsabilidade, sem a devida arguição; sendo igualmente nula a decisão que deferiu o arresto nos bens
do Agravante; que só pode responder como herdeiro nos limites da força do que herdou (nada herdou,
porque não houve partilha – basta ver o print dos autos nº _________ e esse renunciou a tal herança –
DOC. _____). Restou também comprovada a equivocada afirmação de abuso da personalidade jurídica
e de confusão patrimonial, eis que notoriamente inexistentes; os imóveis ditos desviados não eram de
propriedade da Falida (o que já foi reconhecido pelo Ministério Público e pela Administradora Judicial –
fls. ____ e _____) e o crédito transferido, em verdade, tratava-se de um crédito há muito prescrito,
inclusive com declaração em decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido (fls. ____); sendo,
que, por derradeiro, os irrisórios pagamentos efetuados pela empresa, tratavam-se, em verdade, de
reembolsos de despesas efetuadas no período da inventariança, inclusive com pagamentos de terceiros,
tudo comprovadamente verificado que no período posterior ao falecimento dos acionistas, ora Espólio
conjunto, a dívida diminuiu. (Parecer técnico contábil de fls. ____)
Ante a leonina decisão de adentrar no patrimônio do Agravante, sem nenhum
fato que não tenha sido devidamente explicado, o que se discute nestes autos é a hipótese de nulidade
absoluta do decisório que concedeu o arresto, possuindo também, na mesma esteira, vício insanável de
raiz; pois ausentes os requisitos para adentrar no patrimônio do herdeiro, então, filho mais velho e que
passou, após o falecimento, a atuar como inventariante, mas a tudo como devido respeito e
responsabilidades; sendo notória a quebra do grupo econômico da JORD INDUSTRIA E COMÉRCIO,
quando os antigos acionistas estavam em vida; tudo comprovado documentalmente nos autos.
Portanto:
a) o pedido de declaração da nulidade da ordem de arresto proferida no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de extensão da
falência da Falida deve ser mantido e processado nestes autos; o arresto
1

Pessoa física que nunca foi sócio e nunca exerceu qualquer ato de gestão ou administração da Massa Falida.

de todos os bens de qualquer pessoa deve, isto sim, ser entendido como
direito de ordem pública, pois, paralelamente aos direitos humanos, os
direitos da personalidade também gozam jaez (princípio da dignidade da
pessoa humana);
b) trata-se, assim, de arresto concedido com o dito abuso de personalidade,
mas que foi genericamente atribuído, sendo de rigor a sua nulidade;
c)

da litispendência: a questão foi bem lançada, mas deve ser objeto do
presente recurso para ser declarada a preclusão pro judicato, para que
não haja mudança posterior e se mantenha viva a presente lide;

d) ainda, o juiz atribuiu ex officio o valor da causa de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais); mas não se atentou de que se trata de ação constitutivonegativa, que não tem valor econômico, devendo ser atribuído valor
simbólico.
Nesse mesmo sentido, aos 29 de agosto de 2019, tendo em vista que se
colocou sub judice a questão da desconsideração da personalidade jurídica, em face de Fabrício Queiroz,
e sendo notória a presenta do fumus bonis iuris e periculum in mora, formulou-se pedido cautelar incidental
(fl. 4936) para a suspensão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica até a finalização do
presente feito.
Nada obstante, ao realizar o saneamento do processo, o Juízo de origem
proferiu equivocadamente de extinção parcial do feito (fls. 4937-4939), alterado, ainda, ex officio o valor
da causa para R$ 30.000.000,00.
Ainda que o D. Magistrado tenha reconhecido adequadamente que a presente
demanda busca-se a declaração de nulidade da decisão, que não é objeto do incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, há alguns equívocos na decisão proferida, eis que
primeiramente o Agravante não teve conhecimento das, nem participação das ilegalidades supostamente
praticadas na Falida, não se beneficiando delas, direta ou indiretamente, razão pela qual é nula qualquer
responsabilidade pessoal.
E, de outro norte, por hora, é inexistente o benefício econômico pretendido,
não sendo possível de imediato determinar as consequências dos fatos ligados ao Recorrente, o que
ocorrerá somente após a dilação probatória, sendo de todo impróprio emprestar o valor de 30 milhões de
reais ao valor da causa, que se refere à suposta dívida total da Falida, ao invés do suposto benefício
experimentado por Fabrício Queiroz, a apurar.
Nesse ínterim, foram opostos Embargos de Declaração (fls. 4942/4947),
com o fim de suprimir omissão/contradição, conferindo à causa valor simbólico e provisório, com posterior
adequação ao valor apurado pela Sentença, além do que, houve omissão quanto ao pedido de tutela
cautelar incidental, encartado em fl. 4936.
Advém que, para a surpresa do Recorrente, o D. Magistrado proferiu Sentença
inédita, de extinção do feito, contrariando a própria Sentença de fls. 4937-4939. Destarte, sendo nulo o
decisum que deferiu o processamento do Incidente de Desconsideração, tem-se que a reforma da Decisão
é medida que se impõe, como passa a expor.

II.

DO DIREITO

II.1. Do cabimento
O Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento será cabível
nas hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC. No caso concreto, ao postergar a análise da
tutela de urgência e julgar o mérito do processo, o MM. Juízo a quo proferiu decisão prevista no art. 1.015,
incisos I e II, respectivamente, do CPC. Portanto, plenamente cabível o presente recurso.
II.2. Da tempestividade
Conforme consta na certidão de fls. 5206, a r. decisão de fls. 5204/5205 foi
disponibilizada constante da relação nº 0566/2020, na página 1192/1205 do Diário da Justiça Eletrônico
em 19/06/2020. Assim, considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima
mencionada, qual seja, publicação realizada no dia 22/06/2020, excluindo-se o dia do começo, o início do
prazo se deu no dia 23/06/2020 e o prazo final em 13/07/2020. Portanto, tempestivo o presente recurso,
uma vez que protocolizado antes do término do prazo.
II.3. Da decisão agravada
A decisão objeto do presente agravo, de extinção parcial do feito (fls. 49374939), foi assim exarada:
Vistos. Finda a fase postulatória, o feito deve ser saneado. Trata-se de ação declaratória de inexistência
de responsabilidade ajuizada por FABRÍCIO QUEIROZ em face da MASSA FALIDA DE JORD
INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, pleiteando a declaração de que não é responsável por qualquer débito
da Falida e de que é nula a decisão que deferiu, no bojo de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica instaurado pela Ré, o arresto de seus bens. Aduz que a Ré instaurou incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da Falida para atingir o patrimônio do espólio dos sócios e de
seus herdeiros, bem como o patrimônio de todas as empresas em que estas pessoas figuram como
sócios, que foi deferida cautelar de arresto de seus bens no bojo do incidente. Ocorre questão haveria
provas de abuso da personalidade jurídica a justificar o feito. A Ré contesta às fls. 426, aduzindo,
preliminarmente, inadequação da via eleita e litispendência com o referido incidente, bem como impugna
o valor da causa. No mérito, aduz que restou caracterizada a confusão patrimonial entre a empresa do
autor e a Falida. Réplica às fls. 4912. Às fls. 4932, o Ministério Público opina pela extinção do feito, sem
resolução de mérito, por inadequação da via eleita, haja vista que não se discute hipótese de nulidade
absoluta ou outro vício insanável, bem como de sentença a ser desconstituída. É o relatório. Decido. Não
havendo questões processuais pendentes, passo a apreciar as preliminares ao mérito. O feito deve ser
extinto, sem resolução de mérito, em razão de inadequação da via eleita para ambos os pedidos.
Quanto à querela nullitatis, ou seja, o pedido de declaração da nulidade da ordem de arresto
proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de extensão da falência da
Falida, não há qualquer vício de ordem pública que a acometa, menos ainda um de tamanha
gravidade para o cabimento, tal como vício de citação, que permitam a qualquer da declaração de
nulidade por esta via (ação autônoma dirigida ao mesmo Juízo). Deve-se rememorar que a referida
ação é cabível para casos de vícios de ordem pública em que não cabe a ação rescisória. Neste sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA. FALTA DE CITAÇÃO. HIPÓTESE DE QUERELA
NULLITATIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, NCPC. EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Se o fundamento da ação rescisória é a falta de citação, a hipótese
é de ação anulatória (querela nullitatis), e não de pedido rescisório. Precedentes. Falta de interesse de
agir. Inadequação da via eleita. 2. Ação rescisória extinta, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, NCPC),
revogada a liminar (TJSP, Ação Rescisória nº 2117634-56.2018.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini,

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. Em 25/09/2019) Na verdade, há tão somente discordância
quanto ao mérito da decisão, o qual deve ser impugnado mediante o recurso cabível. Por outro lado,
não há que se falar em litispendência entre esta ação e o referido incidente, na medida em
que os pedidos não são os mesmos. Ao passo que nesta demanda busca-se a declaração da
nulidade da decisão, que não é objeto do referido incidente, bem como a declaração de
inexistência de responsabilidade, naquela se busca a extensão dos efeitos da falência, o que
implica a criação de posições jurídicas negativas sobre o Autor (i.e., a inabilitação) para além
de sua simples responsabilização patrimonial. Ainda, tem razão a Ré no que toca o valor da causa,
que, nos termos dos art. 291 e 292 do CPC, deve espelhar o real provimento econômico pretendido, o
qual foi acolhido por este Juízo, no referido incidente, como sendo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de
reais), em relação à qual pretende o Autor ver declarada a ausência de qualquer responsabilidade. No
mais, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, pode o Juiz corrigir o valor ex officio. Por fim, reconheço a
conexão entre esta demanda e o referido incidente, pelo que devem ser reunidos para julgamento
conjunto. No mérito, controvertem-se os fatos que implicam abuso da personalidade jurídica da Falida
pelo Autor, notadamente a ocorrência dos atos fraudulentos narrados na contestação e da confusão
patrimonial deles decorrente. Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE o feito, sem resolução de
mérito, quanto ao pedido de declaração da nulidade do arresto determinado no incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, bem como RETIFICO, ex officio, o valor da causa para
R$ 30.000.000,00 e DETERMINO ao Autor ao recolhimento das custas judiciais cabíveis. No mais,
especifiquem as Partes as provas que pretendem produzir, em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão,
bem como requeiram, se desejarem, esclarecimentos e ajustes a este saneador no mesmo prazo. Int.
Ainda, integrada pela seguinte decisão de fls. 5204/5205:
Vistos. Fls. 4937: última decisão. Fls. 4942: O Autor opõe aclaratórios em face da decisão de fls. 4937,
aduzindo erro na decisão embargada ao atribuir à causa valor correspondente ao passivo total da Massa
Falida, devendo o valor da causa se limitar ao benefício pessoal que o Autor, enquanto administrador da
Falida, teria auferido ilicitamente, valor este que, se indeterminado no momento da propositura da
demanda, poderia ser estimado. Recebo os embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.
Embora ponderáveis os argumentos trazidos nos embargos, tendo em vista o caráter puramente
infringente, não podem ser acolhidos. O remédio processual adequado é a via recursal e não os
embargos, eis que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão proferida. Por outro lado,
cumpre esclarecer que a alegação contra o autor nos autos da ação incidental de desconsideração de
personalidade jurídica é de que, em razão de seus atos supostamente ilícitos, praticados ou não durante
a administração formal da Falida, teria resultado a derrocata que culminou com a falência da sociedade.
Portanto, o pedido é de condenação pelo passivo total da Falida, e não apenas por valor indeterminado
consistente em benefício pessoal.
Fls. 4948 e 4949/4952: Melhor compulsando os autos da presente demanda, bem como os da ação de
extensão da falência c/c indenizatória (autos nº 0142257-30.2009.8.26.0100), verifico que tem razão a
Massa Falida quanto à preliminar de litispendência suscitada e, equivocadamente, rejeitada pela decisão
de fls. 4937/4939. Com efeito, o objeto daquela demanda não inclui a extensão dos efeitos da falência de
JORD INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A – falida para o autor da presente demanda, mas sim a
responsabilização deste último pelos prejuízos causados à Falida e que, em última instância, culminaram
com a decretação de sua falência. Ou seja, o pedido daqueles autos inclui a responsabilização de
Fabrício Queiroz pelo passivo da Massa Falida, além da extensão dos efeitos da falência para diversas
sociedades empresárias. Nestes autos, por sua vez, Fabrício Querioz busca a declaração de inexistência
de responsabilidade patrimonial por qualquer dívida da Massa Falida, ou seja, a mesma tutela que obterá
caso seja julgado improcedente o pedido de responsabilização daquela demanda, já que a tutela
declaratória tem caráter dúplice. Via de consequência, forçoso reconhecer que há identidade de partes,
causa de pedir e pedido entre a presente e parte da ação de extensão da falência c/c indenizatória.
Somando-se a isto o fato de que aquela demanda antecede à presente, é caso de extinção deste feito,

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Ante o exposto, EXTINGO o feito, sem
resolução de mérito. Condeno o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. P.R.I. São Paulo,
08 de junho de 2020.
Vejamos, então, os fundamentos da reforma da decisão.
II.4. Dos fundamentos da reforma da decisão agravada
II.4.a. Da nulidade de ordem pública da ordem de arresto
Defender que se trata de um direito da personalidade (dignidade da pessoa
humana), que não pode ter comprometido todos os seu bens quando a prova técnica posteriormente feita
aponta, embasadas em documentos incontroversos, ausência de responsabilidade na quebra.
II.4.b. Do esvaziamento das teses de abuso de personalidade e da alegação genérica remanescente
Caíram por terra as alegações de abuso na transferência de crédito e de
imóveis. Não sobrou mais nenhuma alegação constante da inicial. Agora a Administradora Judicial tenta
inovar na lide, informando que houve abuso da personalidade e confusão patrimonial; ocorre que tais fatos
remontam valores irrisórios em face do montante total devido pela Falida, comprovou-se mais, que todos
os valores foram a título de reembolso de despesas e de pagamentos a terceiros; tudo comprovado nos
autos. Assim, esvaíram-se todas as teses debatidas não podendo sobreviver a tese em alegação genérica
remanescente, daí que deve ser reformada a decisão.
II.4.c. Do direito recursal declaratório negativo para obstar a reforma da decisão em 1ª instância –
Preclusão pro judicato da questão decidida quanto à litispendência
II.4.d. Da reforma da atribuição do valor da causa ex officio em R$ 30 milhões de reais, quando
trata-se de pedido declaratório negativo, em valor simbólico
Ante a inexistência comprovada de responsabilização do Agravante, sendo
essa a tônica pedida, não se pode atribuir nenhum valor econômico à este pedido, pois ele não tem relação
com as fantasiosas pretensões de outras ações, senão apenas a declaração de que nada pode ser
alcançado em seu patrimônio. Fosse alcançável o patrimônio, deveria seguir o declarado imposto de renda
de pessoa física, pois o patrimônio do agravante monta o valor de R$ _______, que, mediante sigilo, deixa
à disposição desse Juízo. Todavia, como a responsabilidade é sobre o que herdou e o que transferiu de
seus antigos genitores ou de suas empresas, tendo comprovado que a sua inventariança resultou, não
em débito, mas em valores credores em favor da Massa, seria então o valor da causa zero, pois o
Agravante teria valor a receber ou a restituir da Massa. Quem nada deve, deve zero, esse é o valor
econômico.
Mas curioso é que um valor estratosférico foi atribuído, não se sabe o porquê...
Assim implora que seja feita a Justiça, mantendo o valor da causa atribuído à Inicial.
Como visto, a decisão recorrida afastou a Querella Nulitatis para alcançar o
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ) e os efeitos da Falência, direcionados ao
Agravante.
Ocorre que há vício insanável que justifica os pedidos estampados em Inicial,
com base na jurisprudência, doutrina e legislação. Daí advém a adequação da via eleita para decretação
da nulidade apontada, senão, vejamos.

Preambularmente, com a devida venia, é deveras canhestro que o MM. Juiz
não tenha compartilhado da doutrina autoral, acerca da responsabilidade pessoal do sócio, conforme se
extrai do excerto abaixo:
“Nem todos os sócios ou administradores, contudo,
devem ser responsabilizados pela utilização abusiva da pessoa jurídica. A
desconsideração da personalidade jurídica permite a extensão de
determinadas obrigações aos sócios e administradores que tenham
abusivamente se utilizado da pessoa jurídica, participado do ato, ou se
beneficiado apenas. Fora dessas hipóteses, não afeta os demais sócios
ou administradores, que permanecem respondendo conforme a
responsabilidade do tipo social. [...]
A referida responsabilidade dos sócios ou
administradores e decorrente da desconsideração da personalidade
jurídica não se confunde com a decretação da falência destes ou com a
extensão da falência da pessoa jurídica a estes. [...]
Na desconsideração da personalidade jurídica, a
responsabilidade patrimonial dos sócios ou administradores pressupõe apenas
a demonstração do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou da confusão
patrimonial. Essa responsabilidade patrimonial é secundária. A obrigação é
contraída pela pessoa jurídica que, em razão do abuso de sua utilização,
permite a responsabilização secundária dos sócios ou administradores, mas
desde que os bens sociais sejam insuficientes à satisfação das obrigações. [...]
Ao contrário da extensão aos sócios ilimitadamente
responsáveis, portanto, não há a decretação da falência dos sócios ou
administradores que abusaram da personalidade jurídica ou a extensão
dos efeitos da falência a esses, mas apenas a responsabilização pelas
obrigações sociais. Na hipótese de insolvência da pessoa jurídica e desde
que demonstrado o abuso, os bens particulares dos sócios podem ser
constritos para a satisfação das obrigações sociais. Os referidos sócios ou
administradores, entretanto, não são, pela desconsideração da personalidade
jurídica apenas, decretados falidos.” (Marcelo Barbosa Sacramone,
“Extensão da falência e a desconsideração da personalidade jurídica”, in
Daniel Carnio Costa (coord.), Comentários completos à Lei de
Recuperação de Empresas e Falências, v. III, Curitiba, Juruá, 2015, p. 202,
grifado.)
Ao rematar esse ideário, é cirúrgica a doutrina de Paulo Fernando Campos
Salles de Toledo e Adriana Valéria Pugliesi, sobre a necessidade da apuração do benefício experimentado
pelo sócio, como pressuposto da responsabilização em IDPJ:
“Eventual imputação ao sócio, ao controlador e ao
administrador da sociedade falida [à luz do art. 82, da Lei n. 11.101/05], a toda
evidência, só poderia resultar de regime de apuração de responsabilidade na
forma prevista nas respectivas leis societárias. Ou seja, os sócios de
responsabilidade limitada, controladores, e administradores, somente
respondem se condenados a indenizar a massa falida, em ação própria
de rito ordinário, por eventuais danos que atos ilícitos de sua autoria
tenham causado à sociedade (antes da quebra), desde que comprovado

o nexo causal entre o dano e ato ilícito perpetrado pelo sócio ou
administrador. [...]
A apuração de eventual responsabilidade do sócio
de responsabilidade limitada, dos controladores, ou do administrador, deverá
(e somente assim poderá) ser fixada com base no direito material da lei
societária aplicável; ou seja, no caso de sociedade limitada, os dispositivos
correspondentes no Código Civil; e na hipótese de S/A, a Lei 6.404/1976.
Assim, tem-se que o controlador terá sua responsabilidade apurada com base
nos arts. 116, 117 e 246 da Lei 6.404/1976 ou 1.080 do CC; e os
administradores (ou seja, os diretores e os membros do conselho de
administrador) serão responsabilizados com fundamento nos arts. 158 e 159
da LSA ou arts. 1.011 e 1.016 do CC. [...]
A procedência da ação resultará em
indenização (que integrará o ativo da massa falida objetiva) em exata
correspondência ao dano experimentado pela sociedade, em nexo causal
ao ilícito comprovadamente praticado pelo sócio, controlador ou
administrador. [...]
Como se vê da estrutura processual e dos claros
termos da redação do art. 82 da Lei 11.101/2005, os sócios de
responsabilidade limitada, controladores e administradores somente
respondem por dano decorrente de ato ilícito, com nexo causal
comprovado em ação de rito ordinário. Essa figura, portanto, não se
confunde, e em nada se aproxima, com o instituto da desconsideração
da personalidade jurídica, que não está sequer previsto no sistema da Lei
11.101/2005, tal como ocorre no direito argentino. É evidente que a falta de
previsão legal não tem o condão de afastar sua aplicação, a qual, todavia, vem
sendo indevida e inexplicavelmente confundida com a disciplina da extensão
da falência ou dos efeitos desta. [...]
[A] extensão dos efeitos da falência somente é
aplicável ao sócio de responsabilidade ilimitada da sociedade, agora, também
considerado falido.
Aqui já é possível identificar uma diferença
fundamental entre a desconsideração da personalidade jurídica e o instituto da
extensão dos efeitos da falência: na primeira, a responsabilidade
patrimonial é circunscrita ao valor correspondente ao benefício indevido
que resulta para aquele que praticou o ato; ao passo que no segundo,
todo o patrimônio será atingido pelos efeitos estendidos da quebra.
A segunda diferença, talvez ainda mais relevante,
está no fato de que na desconsideração da personalidade jurídica a
ineficácia de separação patrimonial dá-se em caráter provisório e atinge
apenas o patrimônio correspondente ao benefício pessoal
(experimentado pelo sócio ou administrador) relacionado ao caso
concreto específico em que houve fraude ou confusão patrimonial. Ou
seja, na desconsideração da personalidade jurídica fica mantida integralmente
a separação patrimonial de bens do sócio e da sociedade para todos os demais
efeitos de direito e atos não abrangidos pelo desvio de finalidade.
Diferentemente, na extensão dos efeitos da falência, todo o patrimônio daquele
que é atingido será alcançado com a quebra, numa verdadeira equivalência de
despersonificação completa da sociedade.
Diante disso, é fundamental que os Tribunais
apliquem adequadamente o instituto da desconsideração da personalidade

jurídica, que não pode ser confundida com extensão dos efeitos da falência,
como se infere de alguns julgados.” (Paulo Fernando Campos Salles de
Toledo e Adriana Valéria Pugliesi, in Modesto Carvalhosa (coord.),
Tratado de Direito Empresarial, vol. V, 2ª ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2018, p. 290-291, grifado.)

Ainda, a poucos dias, esse Egrégio Tribunal de Justiça, idêntico à doutrina
cotejada, julgou caso semelhante, sobrevindo a seguinte ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Decisão que julgou procedente incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, para responsabilizar as
agravantes, sócias direta (pessoa jurídica) e indiretas (pessoas físicas), pelas
dívidas da sociedade falida, em toda a sua extensão, com a integralidade de
seus patrimônios – Inconformismo – Acolhimento – Sociedade falida
constituída sob a forma de sociedade anônima e, anteriormente, sociedade
limitada – Desconsideração da personalidade jurídica que não se
confunde com extensão dos efeitos da falência (art. 81, da Lei n.
11.101/05), nem com a ação autônoma de responsabilidade, pelo
procedimento comum, prevista no art. 82, da Lei n. 11.101/05 –
Desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar sócio ou
administrador da sociedade falida por obrigações desta que exige prova do
preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC, e do benefício econômico,
direto ou indireto, experimentado por tal sócio ou administrador, como
consequência da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade perpetrados
com o propósito de fraudar credores – Doutrina e jurisprudência do STJ –
Eventual responsabilização pela via do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica que se limita ao benefício comprovadamente
experimentado pelo sócio ou administrador em questão – Administradora
judicial, que ajuizou o incidente e a quem incumbe, portanto, comprovar a
presença daqueles requisitos, que não comprovou o benefício direto ou
indireto experimentado pelas agravantes como decorrência da confusão
patrimonial e do desvio de finalidade apurados nos autos da recuperação
judicial e da falência – Consequente improcedência do incidente, com
levantamento da medida cautelar de indisponibilidade dos bens das
agravantes anteriormente decretada – Decisão agravada reformada –
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2078990-10.2019.8.26.0000;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Bauru - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019;
Data de Registro: 12/09/2019)
Não há dúvidas quanto à necessidade de provas acerca do benefício pessoal
para a instrução do IDPJ, e, bem assim, por inexistir essa prova contra Fabrício Queiroz, percebe-se a
gravidade da decisão que determinou a sua incursão em Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica, integrado por decisão de arresto de bens, eis que além de ser fato incontroverso que o
Agravante não exerceu cargo de administração, nem detinha o controle da sociedade falida, o ônus
da prova (CPC, art. 373, inc. I) pertencia a quem alegou (portanto, daquele que pretende a
desconsideração), onde competia ao julgador examinar, no que tange ao pedido de desconsideração da
personalidade jurídica: (i) se estava efetivamente comprovado, o benefício direto ou indireto
experimentado pelo Agravante como resultado do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, e,

(ii) se comprovado, qual o montante desse benefício, o que não restou provado pela Massa Falida,
padecendo de nulidade insanável a decisão que determinou o arresto dos bens de Fabrício Queiroz.
Como bem fundamentou a doutrina trazida à baila, a apuração de eventual
responsabilidade do sócio de responsabilidade limitada, dos controladores, ou do administrador, deverá
(e somente assim poderá) ser fixada com base no direito material da lei societária aplicável; ou seja, no
caso de sociedade limitada, os dispositivos correspondentes no Código Civil; e na hipótese de
S/A, a Lei 6.404/1976.
Assim, tem-se que o controlador terá sua responsabilidade apurada com base
nos arts. 116, 117 e 246 da Lei 6.404/1976 ou 1.080 do CC; e os administradores (ou seja, os diretores e
os membros do conselho de administrador) serão responsabilizados com fundamento nos arts. 158 e 159
da LSA ou arts. 1.011 e 1.016 do CC.
Nenhum dos procedimentos alhures foram iniciados, e ainda assim persevera
a Massa Falida em cobrar todos seus prejuízos do Agravante, por meio de presunções arbitrarias,
imputando-lhe dívida incomum, em claro interesse próprio, o que chega a resvalar litigância de má-fé.
Ademais, não se pode admitir que o Incidente da Desconsideração de
Personalidade Jurídica (CC, art. 50) seja adjunto ao pedido de extensão dos efeitos da falência (Lei
6.404/1976), sob a égide da mesma argumentação teórica, sendo que sequer o Agravante foi sócio,
administrador ou controlador da S/A.
Com efeito, a presente Ação Declaratória foi impulsionada para acelerar a
prova e espargir qualquer dúvida a respeito da responsabilidade. Pois, não havendo a responsabilidade
de Fabrício Queiroz, deve cair também a liminar de arresto, porque é nula.
O recurso cabível está sendo manejado, mas se não houver a prova pericial
que apontará a negativa de responsabilidade, não tem efeito nenhum o tal recurso; máxime porque não
houve a citação dos demais corréus.
O único motivo da ação será acelerar a prova e, em caso de conclusão pela
negativa de responsabilidade, via reflexa, a declaração da nulidade da decisão de arresto de bens
pessoais, com exclusão de Fabrício Queiroz do Incidente instaurado.
No caso em tela, quanto ao ponto, a justificativa apresentada pela MASSA
FALIDA DE JORD INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A para o pedido de arresto, deduzido em processo de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, foi o fato genérico de “risco de desaparecimento e/ou
perecimento de bens” e relatório produzido unilateralmente pela Falida (doc. anexo).
Respeitado o entendimento em contrário, tais circunstâncias, isoladas de
outros elementos a indicar o sério risco de frustração da demanda, não se mostram suficientes para
acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica.
De forma geral, impõe-se a demonstração da prática de atos que faça antever
a possibilidade concreta de atos fraudulentos e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50). Assim, pelos
motivos alinhavados, surge a necessidade da confrontação das alegações com os elementos de fato, o
que se dará por meio da prova técnica.
Referente às sociedades em que o Agravante figurou como sócio, insertas no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, tratavam-se de sociedades por quotas de

responsabilidade limitada, onde os bens do sócio quotista não podem ser penhorados, por estar a sua
responsabilidade limitada ao valor do capital por ele integralizado. O sócio só responde pela obrigação
social quando se houver com excesso de mandato, violação da lei ou do contrato social. A
responsabilidade não é simplesmente objetiva, mas exige ato doloso ou culposo para induzir à
responsabilidade pessoal do sócio, limítrofe ao prazo legal (CC, art. 1.003, parágrafo único)2.
Dessa forma decidiu o C. STJ, apreciando pedido de desconsideração da
personalidade jurídica formulado no âmbito de processo falimentar, vejamos: “mesmo nas situações em
que se verifique o preenchimento desses requisitos legais [do art. 50, do CC], os efeitos da
desconsideração deve[m] alcançar apenas aqueles sócios ou diretores que efetivamente
participaram ou se beneficiaram com o ato ilícito ou abusivo. Isso porque a teoria da
desconsideração da personalidade não é instituto que impõe a solidariedade do sócio em relação
à sociedade, tampouco o responsabiliza de forma objetiva por atos ilícitos.
Aliás, tanto as hipóteses de solidariedade quanto as de responsabilização
objetiva são tratadas pelo nosso ordenamento jurídico de forma excepcional, exigindo-se, portanto, a
expressa previsão em lei ou contrato.” (REsp n. 1.325.663/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
11.06.2013, DJe de 24.06.2013, destaquei)
Em síntese, a presente Ação Declaratória cinge-se a discutir: Qual foi o
alegado benefício econômico experimento por Fabrício Queiroz que autorizou sua incursão no Incidente
de Despersonalização, onde teve todos seus bens bloqueados?
Portanto, à míngua de demonstração do respectivo requisito legal, que
autoriza a responsabilização pessoal, requer a reforma da decisão atacada, determinado o regular
prosseguimento do feito na 1ª instância, para a declaração de nulidade do Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica e da extensão dos efeitos da falência contra o Agravante, tendo como
consequência a nulidade da ordem de arresto levada a efeito, sob pena de afronta ao princípio do devido
processo legal (CF/88, art. 5º, inc. LIV) e aos direitos personalíssimos (CC, art. 11 e CF/88, art. 5º, inc.
X).
II.4.b. Do valor da causa
O Autor promove Ação Declaratória para afastar a alegada responsabilidade
quanto aos débitos da Falida JORD INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, eis que inexistente, valendo-se, para
tanto, de prova técnica.
Nesses moldes, somente ao final da demanda será possível apurar (se
existente) efetivo prejuízo à Falida, por parte do Autor, o que certamente deverá corresponder ao valor da
causa, para todos os fins de Direito.
Insta consignar que extensão dos feitos Falência (Lei nº 11.105/05) e o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ (Lei 10.406/02) são institutos
dessemelhantes. Em síntese, no primeiro a responsabilidade apurada abrange a dívida integral da Falida
e no segundo a responsabilidade é limitada ao valor do benefício pessoal obtido pelo sócio. Notadamente
estamos diante de IDPJ, conexo à presente declaratória.

2
CC, art. 1.003. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato,
responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas
obrigações que tinha como sócio.

Data venia, trata-se de entendimento consagrado na doutrina, conforme se
extrai da lição de Marcelo Barbosa Sacramone:
“Nem todos os sócios ou administradores, contudo, devem ser
responsabilizados pela utilização abusiva da pessoa jurídica. A
desconsideração da personalidade jurídica permite a extensão de
determinadas obrigações aos sócios e administradores que tenham
abusivamente se utilizado da pessoa jurídica, participado do ato, ou se
beneficiado apenas. Fora dessas hipóteses, não afeta os demais sócios
ou administradores, que permanecem respondendo conforme a
responsabilidade do tipo social.
[...]
A referida responsabilidade dos sócios ou administradores e decorrente da
desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a
decretação da falência destes ou com a extensão da falência da pessoa
jurídica a estes.
[...]
Ao contrário da extensão aos sócios ilimitadamente responsáveis, portanto,
não há a decretação da falência dos sócios ou administradores que
abusaram da personalidade jurídica ou a extensão dos efeitos da falência
a esses, mas apenas a responsabilização pelas obrigações sociais. Na
hipótese de insolvência da pessoa jurídica e desde que demonstrado o
abuso, os bens particulares dos sócios podem ser constritos para a satisfação
das obrigações sociais. Os referidos sócios ou administradores, entretanto,
não são, pela desconsideração da personalidade jurídica apenas, decretados
falidos.” (Marcelo Barbosa Sacramone, “Extensão da falência e a
desconsideração da personalidade jurídica”, in Daniel Carnio Costa
(coord.), Comentários completos à Lei de Recuperação de Empresas e
Falências, v. III, Curitiba, Juruá, 2015, p. 202, grifado.)
Quanto à possibilidade de posterior adequação do valor da causa, confira-se
o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA. 1. O valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo
econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do
Código de Processo Civil. Todavia, na impossibilidade de imediata
determinação do quantum da pretendida indenização, é licito formular
pedido genérico, hipótese em que se admite que o valor da causa seja
estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de
posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento
de liquidação. Precedentes. Estando o valor da causa atrelado, não aos
benefícios patrimoniais imediatos, mas, aos danos coletivos sofridos pelos
consumidores lesados, impossível seria a esta Corte Superior analisar se o
valor atribuído à causa seria ou não exorbitante, senão mediante análise
aprofundada das circunstâncias fáticas dos autos, o que é vedado por força do
enunciado 07 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no REsp: 1338053 DF 2012/0168319-6, Relator: Ministro MARCO

BUZZI, Data de Julgamento: 20/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/04/2014)
Logo, em consonância com a lei, doutrina e jurisprudência, o valor atribuído à
causa foi simbólico e provisório, eis que será ajustado sobre a responsabilização efetiva (o alegado
prejuízo) e não toda a dívida de responsabilidade da JORD e dos Espólios, sob pena de enriquecimento
sem causa.
Em síntese, a presente Ação Declaratória cinge-se a discutir: Qual foi o
alegado benefício econômico experimento por Fabrício Queiroz que autorizou sua incursão no Incidente
de Despersonalização, onde teve todos os seus bens bloqueados?
No mais, está a se criar obstáculo instransponível de acesso à jurisdição, sem
a certeza crucial da existência de reponsabilidade por parte do Recorrente, razão pela qual roga-se pelo
provimento do presente recurso.

II.5. Do laudo pericial. Inexistência de prejuízo.
Compõe os autos principais laudo pericial - acostado em fls. 44 e ss. (Ação
Declaratória de Inexistência de Responsabilidade) -, onde demonstra-se por meio de documentos hábeis,
inexistir, por parte de Fabrício Queiroz, desvios ou prejuízos a partir de novas sociedades, especialmente
porque a Falida foi despejada do imóvel no ano de 2002, e somente em 2005 emergiram novas
sociedades, mas com efeito minimizador da derrocada da QIP, a exemplo da contratação dos antigos
empregados, confira-se:

Por outro lado, sequer o Recorrente participou da administração das
sociedades, conforme depoimento do seu irmão (fls. 37 dos autos principais - Ação Declaratória de
Inexistência de Responsabilidade), note-se:

Por outro lado, a decisão liminar de arresto, que foi objeto do Agravo de
Instrumento n° 2222929-82.2018.8.26.0000, está pendente do julgamento de Recurso Especial e
Extraordinário, notoriamente porque não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para o
deferimento da medida de arresto.
Se a Recorrida alega a existência de um “esquema fraudulento a credores”,
pergunta-se, incansavelmente, qual foi então o benefício auferido por Fabrício Queiroz, nesse
“esquema”?! Qual foi o montante apurado??? Não existem repostas!!!!
Nesses termos, é possível concluir que a Recorrida pretende a todo custo
extinguir a Ação de Declaratória de Inexistência de Responsabilidade, porque Fabrício Queiroz
comprovará que não administrou a Falida e sequer participou de sociedades com intuito de fraude a
credores.

Portanto, após a verificação das provas nos autos principais, especialmente o
laudo assinado pelo perito Alpoim da Silva Botelho, caiu por terra a tese que de Fabrício Queiroz teria
efetuado fraude na transferência de estabelecimento empresarial da Falida às novas empresas. A Falida
já estava paralisada e o prédio em que estava era alugado. Não importa se em outra época, antes de
1988, ela fora proprietária do imóvel. O que vale é que a aquisição se deu da Ezibrás (empresa do Grupo
Bradesco) e não seria necessária nenhuma autorização do Juízo falimentar, eis que não há identidade
entre o proprietário e a Falida; como parece querer defender a Recorrida.

II.6. DA LIMINAR: Necessidade de recebimento do presente recurso no efeito suspensivo
Dispõe o art. 1.019, inciso I do CPC sobre a atribuição do efeito suspensivo ao
recurso de agravo de instrumento, ipsis litteris:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de
tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão;
(...)”
Em que pese a concessão de medida liminar de arresto em desfavor do
Recorrente, far-se-á prova, nos presentes autos, da inexistência dos requisitos autorizadores, motivo pelo
qual a liminar vigente (Autos nº 0142257-30.2009.8.26.0100) deve ser suspensa, concedendo-se o efeito
suspensivo ativo para fazer cessar a injustiça perpetrada pelo decisum atacado, aja vista que a medida
extrema de arresto cautelar de todos os bens do Agravante é medida extrema, que somente poderá ser
ministrada em casos excepcionais, ou, após formação de hábil conjunto probatório.
Dessa forma, requer o Agravante seja atribuído efeito suspensivo ao
presente recurso, até o trânsito em julgado da Ação Declaratória, suspendendo-se a medida liminar de
arresto, por restar caracterizada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, em razão de
responsabilização pessoal injusta e inoportuna, que já acarreta prejuízo injusto e de difícil reparação,
evitando-se, assim, constrição e violação indevida à propriedade e direitos do Agravante.

III.

DO PEDIDO

Isto posto, requer o conhecimento do presente recurso com efeito
suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de
suspender a liminar de arresto de bens de Fabrício Queiroz até que venha ocorrer a dilação probatória,
impedindo abusos e que venha a ocorrer prejuízos de incerta reparação.
No mérito, ao final, requer o conhecimento e o consequente provimento do
presente recurso reformando a decisão atacada para:
a) Determinar o prosseguimento da Ação de Inexistência de Responsabilidade, notoriamente
quanto aos pedidos de declaração de nulidade do Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, propiciando anular, via de consequência, a extensão dos efeitos da
falência e medida de arresto, determinadas ao arrepio dos requisitos legais;

Afastar a preliminar de litispendência e determinando o prosseguimento da Ação de
Inexistência de Responsabilidade, nos termos da fundamentação exarada;
b) Manter o valor provisório dado à causa, com posterior adequação ao valor apurado pela
Sentença.
Termos em que, pede deferimento.
Datado e assinado digitalmente.
MARCELO NEGRI SOARES
OAB/SP nº 160.244

25. APELAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE PATOS DE MINAS, MINAS GERAIS.
Processo nº ...
Requerente: Minerva
Requerido: Ozires

Ozires, já qualificado nos autos da Ação de Reparação de
Danos Materiais e Morais, processo em epígrafe, que lhe move Minerva, também já
qualificada nos autos, vem, por via de seu procurador que esta subscreve, não se
conformando com a sentença proferida às fls.XX, interpor, com base nos arts. 1.009
e seguintes do NCPC, o presente RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo, na
oportunidade, que, após o eventual oferecimento das contrarrazões pela apelada, os
autos, com as razões anexas, sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais para os fins de mister.
Pede o deferimento.
Patos de Minas, __ de __ de 20__

ADVOGADO
OAB/GO.....

RAZÕES RECURSAIS
Apelante: Ozires
Apelado: Minerva
Origem: processo nº XXXXXX, 3ª Vara Cível (Comarca de Patos de Minas)

EGRÉGIO TRIBUNAL,
COLENDA CÃMARA.
Eméritos Desembargadores,
I – BREVE SÍNTESE DO PROCESSO
Trata-se de ação de indenização, pelo rito comum, em que o
autor, ora apelado, requer que seja indenizado, em razão de acidente de trânsito, o
valor de R$ 10.000,00 pelos danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais,
sofridos em razão da amputação da perna direita, a que o acidente deu causa.
Em sede de contestação, o requerido, ora apelante, postulou a
extinção do processo sem a resolução do mérito, tendo em vista que, a requerente,
ora apelada propusera, havia um ano, ação idêntica perante a 2ª Vara Cível de Patos
de Minas – MG. Ainda na peça de defesa, foi pedido que a autora fosse condenada a
lhe pagar indenização pelos prejuízos que suportou, já que Minerva teria parado o
veículo, indevidamente, diante da faixa de pedestre, visto que, não havia qualquer
pessoa aguardando para atravessar a via. Ozires requereu, ainda, a produção de
prova testemunhal.

Após a apresentação de réplica, o juiz proferiu sentença, julgando
antecipadamente o mérito por entender desnecessária a produção de outras provas
(art. 355, I, NCPC). Rejeitou o pedido de extinção do processo sem resolução do
mérito e afirmou que o réu, deveria ter formulado seu pleito indenizatório por meio de
reconvenção, e não, na contestação apresentada. Ao final julgou procedentes todos
os pedidos apresentados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento de R$
12.000,00 a título de honorários advocatícios.
No entanto, como será demonstrado a seguir, a sentença não
merece prosperar, devendo ser reformada ou cassada.

II – RAZÕES DA REFORMA ou DA CASSAÇÃO
2.1 Da rejeição da preliminar da litispendência
A r. Sentença inobservou o disposto no art. 337,VI, §§ 1°, 2° e 3º,
CPC, rejeitando o pedido de extinção do processo sem a resolução do mérito. O
referido diploma é claro ao conceituar a litispendência, afirmando que esta ocorre
quando há ação idêntica à outra, idêntica no sentido de ter as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
A

matéria

foi

devidamente

arguida

na

contestação

e

equivocadamente rejeitada, já que o art. 485, V, do CPC regula que a litispendência
dá causa à extinção pleiteada, razão pela qual a sentença merece ser reformada.
2.2 Do julgamento antecipado do mérito
Ao proferir a sentença sem a instrução do processo, o juiz
erroneamente deixou de ouvir testemunhas em uma causa que depende desse meio
de prova para elucidação. A matéria tratada na lide é, claramente, de FATO, sendo
necessária a instrução do processo para oitiva de testemunhas comprobatórias dos
fatos, com respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Portanto o juiz errou
ao julgar antecipadamente o mérito.
Outrossim, a r. sentença deve ser anulada, uma vez que não
houve instrução, tendo cerceado o direito de defesa do apelante, que não teve a

oportunidade de apresentar provas testemunhais, visto que a matéria é não somente
de direito como também de fato e o magistrado só teve como base para julgamento
os documentos acostados nos autos pela autora e pelo réu.
2.3 Da rejeição ao pedido contraposto e procedência total dos
pedidos da autora
O juiz, equivocadamente, rejeitou o pedido contraposto,
afirmando que o apelante deveria ter formulado seu pleito indenizatório por meio de
reconvenção, e não na contestação apresentada, ignorando o fato de que o processo
segue em rito sumário, e o mesmo permite a formulação de pedido contraposto,
conforme art. 278, § 1° do Código de Processo Civil de 1973.
Ademais, o novel juiz, a margem de qualquer instrução, julgou
totalmente procedentes os pedidos da autora, cerceando mais uma vez o direito de
defesa do apelante, motivo pelo qual deverá ser a r. Sentença totalmente reformada.
2.4 Da condenação excessiva aos honorários de
sucumbência
Os honorários de sucumbência são devidos consoante dispõe o
art. 85 do Novo Código de Processo Civil. Porém, o §2º do mesmo artigo impõe que
os honorários sejam fixados no limite mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da
condenação, o que não ocorreu no caso, uma vez que o r. Juiz condenou o apelante
no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), o que denota a urgente reforma da sentença
nesse tocante nos limites legais previstos na lei formal.
III – REQUERIMENTO
Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso
de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente
PROVIDO para:
a) reformar a sentença no sentido de extinguir o processo sem
resolução do mérito por litispendência; ou

b) subsidiariamente, anular a sentença com o consequente
retorno dos autos ao juízo a quo para a realização da devida
instrução; ou
c) caso não seja o entendimento desta Corte, reformar a sentença
no sentido de que são totalmente improcedentes os pedidos da
apelada; ou
d) salvo ainda melhor juízo, reformar a sentença no sentido de
fixar os honorários sucumbenciais dentro dos limites legais.
Termos em que,
Pede deferimento.
Patos de Minas, __ de __ de 20__

Advogado
OAB nº ........

26. RECURSO ESPECIAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE...
Processo autuado sob o n...
Vara de origem...
Acórdão n ...
RECORRENTE (colocar o nome do agravante) ..., já
qualificado nos autos em epígrafe, ajuizado em face da RECORRIDA (colocar o nome
da agravada), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seu advogado
adiante assinado, interpor
RECURSO ESPECIAL
Com fundamento no art. 105, III, “a” “b” ou “c” (indicar a alínea correta com base no
caso concreto), da Constituição Federal e do art. 1.029 e seguintes do Código de
Processo Civil. Requer desde já que o presente recurso seja recebido e processado
para, após intimado o recorrido e analisados os requisitos de admissibilidade abaixo
indicados, seja remetido ao Egrégio Superior Tribunal Federal e ao final, ser provido
em sua totalidade.
O presente recurso é próprio, tempestivo, as partes são legítimas e estão
devidamente representadas.
1. REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE
1. Houve o esgotamento das instâncias ordinárias.
1.2. Junta em anexo o comprovante dos devidos
recolhimentos das custas recursais.
(Ou dependendo da análise caso concreto).

1.2. Deixa neste ato de recolher custas recursais, por ter
sido deferida a Justiça Gratuita em primeiro grau, conforme decisão acostada aos
autos.
1.3. Da Tempestividade
Nos exatos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para
interposição do presente recurso é de 15 dias úteis. Assim, considerando que a
decisão recorrida foi publicada em... (indicar data da publicação) e o recurso interposto
em... (data da interposição do recurso), conforme se depreende... (indicar prova), temse pela sua tempestividade.
Sendo assim, interposto o recurso dentro do prazo legal,
tem-se por tempestivo o presente recurso. Nestes termos, após o juízo de
admissibilidade, requer que seja dado o devido seguimento ao presente recurso.
1.4. Do Prequestionamento
Impõe-se que, para o conhecimento do Recurso Especial,
a matéria objeto de discussão tenha sido prequestionada. Assim, sobredito requisito
foi cumprido, uma vez que, no julgamento dos... (indicar momento anterior em que a
matéria já tenha sido discutida, como por exemplo, em embargos de declaração, art.
1.025 do CPC), onde por sua vez, o competente Tribunal de Justiça do Estado de...
Ou Tribunal Regional Federal (a depender do caso concreto) a quo manifestou-se
sobre a matéria, decidindo o seguinte... (expor a decisão).
Portanto, todos os atos atacados neste Recurso Especial
foram ventilados na decisão recorrida. Requer, assim, que seja recebido o presente
recurso, em vista de estarem cumpridos todos os seus pressupostos de
admissibilidade.
Termos em que
Pede e espera deferimento.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
[Assinatura do Advogado]
[Número de Inscrição na OAB]

RECURSO ESPECIAL
RAZÕES RECURSAIS

EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Processo autuado sob o nº...
Recorrente:...
Recorrido:...
Vara de origem:...
COLENDA CÂMARA
ÉMERITOS JULGADORES
INSIGNES MINISTROS
1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se originariamente de ação de... (indicar o nome da
ação), que possui como finalidade a... (indicar o objeto da ação).
Ocorre que, no entanto, após a prolação da sentença que...
(indicar se a sentença deferiu ou indeferiu a pretensão inicial) o Tribunal de Justiça do
Estado de... Ou Tribunal Regional Federal (a depender do caso concreto) entendeu
por... (condenar, declarar ou deferir o pedido de etc.) em total inobservância a...
(indicar qual alínea (“a”, “b” ou “c”) do art. 105, III, da CF, foi violada no caso concreto).
2. DAS RAZÕES RECURSAIS
Neste tópico o examinando precisa indicar pontualmente
qual alínea do art. 105, III, da Constituição Federal foi violada no caso concreto.
Podendo o caso concreto versar sobre violação de: a) contrariar tratado ou lei federal,
ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei
federal e c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro
tribunal.

1. DA VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL
Em notória inobservância ao dispositivo (indicar o artigo,
inciso ou parágrafo que foi violado) da Lei Federal ... (indicar a numeração da Lei
Federal que foi violada), claro está que, a decisão... (indicar decisão) flagrantemente
violou os dispositivos acima expostos, encontrando o presente recurso fundamento
no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal.
(Descrever com base no caso concreto, qual foi a violação
da lei federal ou negativa de sua vigência que ensejou a interposição do presente
Recurso Especial).
2. ATO DE GOVERNO LOCAL EM CONTRARIEDADE COM À LEI FEDERAL
Conforme passará a demonstrar, a decisão do governo
local...(descrever a localidade) a quo... (descrever a decisão) deixou de considerar a
Lei Federal nº (indicar a numeração da Lei Federal)., sob o fundamento de que...
(indicar fundamento que amparou a decisão governamental), decisão que não deve
prosperar, em virtude de... (indicar os argumentos que justificam a modificação da
decisão pronunciada).
3.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
Conforme se demonstrará a seguir, trata-se de dissídio

jurisprudencial que merece ser apreciado por esse Tribunal... (indicar tribunal), afinal,
a decisão proferida no juízo a quo deixou de considerar... (transcrever trechos da
decisão paradigma para evidenciar a compatibilidade).
No entanto, este não reflete o entendimento majoritário de
outros Tribunais, vejamos:
Teor da decisão recorrida:...
Objeto principal da ação:...
Teor da decisão paradigma:...
Objeto principal da ação:...

Ou seja, facilmente se conclui pela similaridade dos casos
analisados na decisão paradigma e neste processo, evidenciando inequívoca
divergência jurisprudencial. A divergência é tão latente que se repete nos demais
tribunais, conduzindo à inequívoca constatação de inviabilidade na manutenção da
decisão recorrida.
Divergência:
Tribunal de Justiça de...:
EMENTA:
EMENTA:
Tribunal de Justiça de...:
EMENTA:
EMENTA:
Portanto, demonstra-se claro que, a decisão proferida em
sede do... (Tribunal de Justiça do Estado... ou Tribunal Regional Federal...) não reflete
a similitude apontada pela jurisprudência.
3.

DOS REQUERIMENTOS
Diante de todo o exposto, requer:
I. O recebimento e devido processamento do presente

recurso especial;
II. Seja o recorrido intimado para, querendo, se manifestar;
III. Seja dado total provimento ao presente recurso para
que seja reformada a decisão pronunciada pelos desembargadores do... (TJ ou TRF),
para que assim, seja proferida nova decisão consoante ao provimento do pedido inicial
formulado pelo recorrente.
CONCLUSÃO
Em virtude de todos aos argumentos suscitados no
corrente recurso especial, requer o recorrente que seja o presente recurso admitido
no juízo a quo para ser remetido ao juízo ad quem, o Superior Tribunal de Justiça,

para que haja o conhecimento e provimento das inclusas razões recursais, pois estão
acompanhadas de todos pressupostos imprescindíveis de sua admissibilidade,
devendo assim, com a devida vênia, ser reformada a decisão dos desembargadores
do... (Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça) que denegaram o direito...
(indicar o direito violado).
Termos em que
Pede e espera deferimento.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
[Assinatura do Advogado]
[Número de Inscrição na OAB]

26.1. RECURSO ESPECIAL
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Autos n.º 00165
JOSÉ GAMA FILHO e ANTUÉRPIA RAMPAZO, já qualificados nos autos em
epígrafe, por intermédio de seus advogados que a esta subscrevem, vem,
respeitosamente perante Vossa Excelência, tempestivamente, com fundamento no
art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal brasileira e artigo 1.029 e
seguintes do Código de Processo Civil, interpor:
RECURSO ESPECIAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Na ação em que contende com COMENAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, na
qual foi proferido o v. acórdão da E. 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, de mov. 24.1, eis que ao não dar provimento ao recurso de Apelação 1 e
conferir provimento ao recurso de Apelação 2, preceitos do Código de Processo Civil
e demais dispositivos legais abaixo descritos foram violados, motivo pelo qual requer,
desde já, sua admissão e remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.
O presente recurso é próprio, tempestivo, as partes são legítimas e estão
devidamente representadas. Requer-se a juntada do comprovante de pagamento da
guia para interposição de Recurso Especial, dando-se cumprimento ao preparo
recursal.
Termos em que, protesta pelo regular processamento, na forma da lei e para
os fins e efeitos de direito adiante declinados.
Maringá/PR, 12 de maio de 2020.
MARCELO NEGRI SOARES
OAB/SP n.º 160.244

RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL

Autos de origem n.º 00165- 1ª Vara Cível de Maringá
Órgão ad quem: 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Recorrentes: JOSÉ GAMA FILHO e ANTUÉRPIA RAMPAZO Recorrido:
COMENAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Colendo Superior Tribunal De Justiça,
Nobres Ministros,

I. PRELIMINARMENTE
I.1. DA TEMPESTIVIDADE
O v. acórdão recorrido, conforme mov. 29 e 30, teve a leitura realizada pelos
recorrentes no dia 09/03/2020, com início do prazo recursal em 10/03/2020. Tendo
em vista a suspensão dos prazos processuais dos dias 19/03/2020 a 30/04/2020,
conforme DECRETO JUDICIÁRIO No 172/2020-D.M (anexo), bem, como resolução
do CNJ 314/2020, prorrogando a suspensão até o dia 04/05/2020, tem-se que o prazo
de 15 (quinze) dias para a interposição do presente Recurso Especial (art. 1.003, §
5º, CPC), se findará na data de 13/05/2020, sendo, portanto, tempestivo.
I.2. DO CABIMENTO
Determina o art. 105, III, alínea “a” e “c” da CF, ser competência exclusiva do
Superior Tribunal de Justiça julgar em Recurso Especial, as decisões proferidas em
única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais
Estaduais quando a mesma contrariar Lei Federal, negar-lhe vigência e/ou dar a lei
federal, interpretação diversa do que lhe haja atribuído outro tribunal.
A hipótese recursal se subsumi ao caso em tela, haja vista que a decisão de
segundo grau proferida pelo E. Tribunal do Paraná, ao não prover o apelo 1 dos

recorrentes, bem como ao prover o apelo 2 do recorrido, sob o fundamento de que
não houve prescrição da parcela vencida em 30/05/2007; que o documento
apresentado como escritura pública, mesmo sem assinatura dos devedores se
constitui título executivo extrajudicial; bem como que o título originário, único passível
de instruir a execução, já que a escritura pública sem assinatura dos devedores não
constitui título executivo extrajudicial, não estaria abarcado pela prescrição, negou
vigência aos dispositivos do Código de Processo Civil e sobre o Código Civil, e deu à
lei federal, interpretação diversa do que é atribuído o E. Tribunal de São Paulo. Uma
vez justificado o seu cabimento, o presente recurso se faz necessário para que a
decisão a quo seja reformada.

I.3. DO PREQUESTIONAMENTO E DA DECISÃO RECORRIDA
Um dos pressupostos para acolhimento de Recurso Especial é que a matéria
tenha sido prequestionada. Nos autos em análise é possível verificar que tal requisito
fora cumprido, tendo em vista que o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná assim se manifestou acerca da matéria em sede de Apelação:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA
DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
APELAÇÃO CÍVEL 1. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO ACOLHIMENTO.
ESCRITURA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NOS
TERMOS DO ART. 585, II DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DA
PROPOSITURA DA DEMANDA (ATUAL 784, II DO CPC/15). DOCUMENTO
QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E
EXIGIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DOS DEVEDORES.
ATO FIRMADO PERANTE TABELIÃO DE NOTAS COM PARTICIPAÇÃO E
ANUÊNCIA DOS EMBARGANTES. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. 2.
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO ORIGINÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA PRIMITIVA FIRMADA COM DATA DE
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA 31.05.1995. ESCRITURA DE RERATIFICAÇÃO FIRMADA EM 2006. PREVISÃO DE PAGAMENTO DA
OBRIGAÇÃO EM SEIS PARCELAS ANUAIS, IGUAIS E SUCESSIVAS.
RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO AJUSTE ANTERIORMENTE
CELEBRADO. NOVAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. PRAZO
PRESCRICIONAL QUE DEVE SER CONTADO DO VENCIMENTO
PREVISTO NA AVENÇA RE-RATIFICADA. SENTENÇA MANTIDA NESSES
PONTOS. Recurso conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL 2.INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PARCELA VENCIDA EM
30.05.2007. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO UNA. AJUSTE EM PARCELAS.
MERA FORMA DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE
É CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES.
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

Por qualquer ângulo que se veja o acórdão guerreado, não há como prosperar
o entendimento nele lançado. Há violação legislativa e também divergência na
jurisprudência consolidada por outros Tribunais do País, como o E. Tribunal de São
Paulo, assim como desse E. Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, entendem os recorrentes que o v. acórdão, além de violar os
dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil, todos especificados nas
razões e no pedido final, entende-se também essa tese diverge das decisões de
outros tribunais, inclusive no que tange aos precedentes, que embasam o
entendimento consolidado da jurisprudência, preenchendo, portanto, os pressupostos
das alíneas “a” e “c” do inciso III, do artigo, 105, da Constituição Federal.
Não se pode olvidar, pois, que a questão federal aqui discutida foi amplamente
prequestionada, uma vez que a tese explícita na decisão recorrida é capaz de
permitir o cotejo e o percurso recursal.
Insta salientar, ainda, que a discussão aqui proposta não realça a
necessidade de exame de provas ou fatos, mas unicamente matéria de direito. De
fato, pretende o recorrente uma correta valoração dos fatos incontroversos. Não se
está discutindo os fatos como eles ocorreram, nem precisando de qualquer reexame,
mas sim dar uma solução do caso de acordo com as provas produzidas de forma
incontroversas, não ofendendo, portanto, o disposto da Súmula 7 desta E. Corte.
Desta forma, devidamente demonstrado o prequestionamento da matéria,
passa-se a analisar o mérito do Recurso Especial, conforme abaixo.

II. SÍNTESE PROCESSUAL
Trata-se de embargos à execução movida pelos recorrentes, em face à
execução proposta pelo recorrido. Em sede de primeiro grau, o juízo julgou a ação
parcialmente procedente. Insatisfeitos com a decisão, ambas as partes interpuseram
recurso de apelação, sendo que à apelação 1 não foi dado provimento e à apelação
2 foi dado provimento.
Ocorre que o v. acórdão violou e negou vigência ao disposto no art. 585, I do
CPC/73, correspondente ao art. 784 da Lei Federal n.º 13.105/2015, bem como ao art.
206, § 5º, I e art. 2.028 da Lei federal nº 10.406/2002. Isso porque reconheceu uma
escritura pública, sem assinatura dos devedores, como sendo título executivo
extrajudicial, inobservando o requisito legal e, ainda, não reconheceu a prescrição
tanto da parcela vencida em 30/05/2007 (6 anos antes da propositura da execução,
que ocorreu em 2013), quanto do título original, único título com força executiva
juntada à instrução, firmada em 31/08/1994 (18 anos antes da propositura da ação).
Como restará demonstrado nas razões abaixo, a decisão viola dispositivos
processuais e está em desconformidade à jurisprudência nacional, motivo pelo qual
carecem de reforma nos termos que seguem.

III. RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL
III.1. a.) CABIMENTO PELA ALÍNEA “A” DO ART. 105, INC. III, CF/1988 VIOLAÇÃO AO ART. 585, I CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 784, I DO
CPC/2015. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS.
A r. decisão de primeiro grau reconheceu a escritura pública juntada nos autos
como sendo título executivo extrajudicial e fundamentou:
A certidão da escritura de rerratificação de CONFISSÃO DE
DÍVIDA realizada pelos devedores/executados/embargantes em
favor da COMENAR, embora seja cópia das folhas 120 a 122 do
Livro 440 –N, não consta assinatura por ser trasladada na

mesma data de escritura protocolada sob nº 1392.06, força
probante de título executivo a teor dos arts[1]. 405 do CPC e 217
do CC, em face a certidão representar escritura pública assinada
pelos devedores, atendendo o art. 585, II do CPC, estando
presente um título executivo extrajudicial.
O r. decisum deveria ter sido reformado pelo E. Tribunal de Justiça. No
entanto, o juízo a quo, ao fundamentar o v. acórdão recorrido, manteve a r. sentença
nos seguintes termos:
Do acima exposto, depreende-se, portanto, que para a escritura
pública ser tida como título executivo extrajudicial basta que
indique obrigação certa, líquida e exigível, sendo dispensada a
assinatura do devedor, bastando que tenha participado do ato.
O dispositivo acima viola a norma legal, cujo requisito imprescindível é a
assinatura do devedor. À baila do presente caso, tem-se que as partes não
estiveram presentes ao ato, tanto que não se desincumbiram de apresentar uma
via assinada. Se não houvesse necessidade de assinatura do devedor, não estaria
expresso no inciso II do art. 784 do CPC/2015, que assim determina:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
II - a escritura pública ou outro documento público assinado
pelo devedor;
Excelências, os recorrentes em momento algum afirmaram ou defenderam a
tese de que os documentos juntados aos autos não são verídicos ou não que possuem
força probante. Contudo, a certidão de escritura pública não é título executivo,
como tenta fazer crer o recorrido e como acolhido pelas decisões anteriores.
Se o documento não é título executivo, nos termos do art. 784 do CPC/2015,
a propositura de execução não é o meio adequado para busca de eventuais valores.
Portanto, os documentos juntados se tratam de provas, mas não de título, sendo
necessário um processo de conhecimento para perseguição do valor cobrado.
O documento juntado pelo recorrido não está em perfeição formal em face da
lei, não sendo, portanto, título executivo. Sobre a ausência dos requisitos expostos na
hipótese legal, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 585, II, DO CPC - VIA ELEITA
IMPRÓPRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato particular de
compromisso de compra e venda, desde que não satisfeitos os requisitos do
art. 585, II, do Código de Processo Civil, não é título executivo extrajudicial
hábil a instruir ação de execução de obrigação de fazer em que se busca
outorga de escritura pública. (TJ-MS - AC: 13045 MS 2003.013045-4, Relator:
Des. Joenildo de Sousa Chaves, Data de Julgamento: 04/10/2005, 1ª Turma
Cível, Data de Publicação: 27/10/2005)

No caso, negou-se vigência ao art. 784, II CPC/2015, uma vez que a
demanda executiva exige a natureza do título executivo do documento que embasa a
ação, bem como de outros requisitos, como a certeza, liquidez e exigibilidade. Assim,
não havendo título com eficácia executiva, não há que se falar em processo de
execução.
Ante o exposto, com a máxima vênia, equivoca-se o v. acórdão recorrido ao
considerar a certidão de escritura pública, SEM ASSINATURA DOS DEVEDORES,
como título executivo. Inegável a violação do dispositivo acima mencionados (art.
585, I CPC/1973, correspondente ao art. 784, II DO CPC/2015), motivo pelo qual
merece ser reformado por este E. Colegiado.

III.1. b.) CABIMENTO PELA ALÍNEA “A” DO ART. 105, INC. III, CF/1988 VIOLAÇÃO AOS ARTS. 206, §5º CC e 2.028 CC. PRAZO PRESCRICIONAL DO
TÍTULO ORIGINÁRIO.
O Código Civil de 2002 dispôs que o prazo prescricional para cobrança de
dívida constante de instrumento público ou particular é de cinco anos, reduzindo o
constante no código anterior, cujo prazo era de vinte anos (art. 177, CC/16). Nos
termos do artigo 206, §5°, I, do CC, verbis:
Art. 206. Prescreve:
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;

No caso dos autos, não sendo de natureza executiva a certidão de escritura
pública juntada pelo recorrido, conforme tópico anterior, como consequência, tem-se
que o único título com eficácia executiva é a escritura pública de confissão de dívida,
firmada entre as partes em 31/08/1994.
O título firmado pelas partes em 1994 estava sob a vigência do código civil
de 1916. Com a publicação do código civil de 2002, houve redução do prazo
prescrição de 20 anos para 5 anos, em conformidade com o art. 2.028 CC/2002.
Deste modo, tem-se que abarcado o título pelo instituto da prescrição,
senão vejamos:
Título originário com força executiva

-------- 31/08/1994

Vencimento ------------------------------------------- 31/05/1995
Vigência do CC/2002 ------------------------------ 11/01/2003
Prescrição (art. 206, §5º CC) -------------------- 31/05/2008
Propositura da execução pelo recorrido ------ 22/04/2013
A Confissão de Dívida com garantia hipotecária foi firmada em 31 de agosto
de 1994, com data de vencimento para 31/05/1995. Ao interpor ação executiva em
22/04/2013 (aproximadamente 18 anos após o vencimento do título), a pretensão do
recorrido já se encontrava prescrita, pois contado o prazo prescricional de cinco anos
previsto no artigo 206 do Código Civil, a partir de 11.01.2003 (termo inicial em virtude
da entrada em vigor do Código Civil de 2002), no ano de 2008, já se havia escoado o
prazo prescricional para interposição da ação de execução.
Assim, a decisão que julgou que não houve prescrição pelo fato de haver
repactuação da dívida firmada no ano de 2006, não merece prosperar, haja vista que
o documento não constitui título executivo, sendo que o título hábil a fundamentar um
processo executório encontra-se prescrito.
Nesse sentido:

COBRANÇA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELO DO DEMANDANTE.
REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO ATUAL CÓDIGO
CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Dispõe o art.
2.028 do atual Código Civil que "Serão os da lei anterior os
prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada. Se regulado
pelo prazo prescricional previsto no Código Civil de 2002, a
pretensão de cobrança do contrato de compra e venda com
pacto adjeto de hipoteca prescreve em 20 anos, nos termos
do art. 206, § 5º. DEMORA NA CITAÇÃO QUE OCORREU EM
VIRTUDE
DA
INÉRCIA
DO
DEMANDANTE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ AO CASO.
PRESCRIÇÃO DE DIREITO MATERIAL RECONHECIDA.
PRECEDENTES. Segundo a Súmula nº 106 do STJ,"Proposta a
ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Ao
julgador cabe analisar o caso concreto e verificar se, em
determinada hipótese, a demora na citação deu-se em virtude
da inércia do credor em promover o andamento do feito ou do
poder judiciário durante a tramitação processual. Se a demora
na citação ocorreu em virtude da inércia ou desídia do exequente
em promover o andamento do feito, e, transcorrido o prazo
prescricional desde o vencimento da dívida, deve ser
reconhecida a prescrição da pretensão do direito material
do exequente. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC
AC:
00616951419988240023
Capital
006169514.1998.8.24.0023, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de
Julgamento: 29/08/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS
CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES VENCIDAS
ANTES DO ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO
PRESCRICIONAL VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/16.
INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC/02. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO Nº 1483930. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 000068702.2013.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Clayton de
Albuquerque Maranhão - J. 02.05.2019) (TJ-PR - APL:
00006870220138160001
PR
0000687-02.2013.8.16.0001
(Acórdão), Relator: Desembargador Clayton de Albuquerque
Maranhão, Data de Julgamento: 02/05/2019, 8ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 14/05/2019)

Verifica-se, portanto, que ao não reconhecer a prescrição do título originário
da suposta dívida, o v. acórdão violou o art. 206, §5º e 2.028 do Código Civil,
considerando a regra de transição para o Código Civil de 2002, tendo em vista que no
início da vigência do atual CC, ocorrida em 11.01.2003, não havia transcorrido mais
da metade do prazo previsto na lei anterior, aplicando ao presente caso não o prazo
vintenário, mas sim o quinquenal.
Deste modo, merece reforma o v. acórdão, eis que violou os dispositivos
legais referente ao prazo prescricional constante nas regras dos arts. 206, §5º e 2.028
do CC, com o fim de declarar extinto o feito executivo, nos termos do art. 487, II do
CPC/2015, eis que a Certidão de Escritura de Rerratificação apresentada pelo
reocorrido não constitui título executivo extrajudicial, pois não foi assinada pelos
Devedores, o que lhe tira o caráter de título executivo extrajudicial, e o título originário
encontra-se prescrito, conforme demonstrado.

III.2. CABIMENTO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 105, INC. III, CF/1988 - DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL – TERMO INICIAL PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO ACTIO
NATA.
Como visto, na decisão recorrida, de acordo com o mandamento insculpido
no art. 105, III, c da Constituição Federal, além da flagrante contrariedade a Lei
Federal, observa-se inquestionável dissídio jurisprudencial devidamente provado
mediante citação do repositório oficial, além de percuciente demonstração analítica
das semelhanças com a transcrição dos acórdãos na parte útil, acorde com o
disposto no art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil.
Ademais, há remansosa jurisprudência do próprio Colendo Superior Tribunal
de Justiça, visceralmente contrária à decisão recorrida e, por via de consequência,
acorde com o pedido deste recurso.
Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos
artigos 1.029, §1º, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento

Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude
fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados
Ao conceder provimento ao recurso de apelação 2, além de ofender os
referidos dispositivos legais, decidiu-se de forma oposta a outros tribunais, como o E.
Tribunal de São Paulo, no julgamento de caso similar.
No caso em tela, verifica-se que o v. acórdão recorrido declarou que não
houve prescrição da parcela vencida em 30/05/2007, sob o fundamento de que a
obrigação, embora parcelada, era uma só, iniciando o prazo prescricional quando
do vencimento da última parcela apenas, em 2012 e, portanto, sendo a ação
proposta em 2013, não teria escoado o prazo prescricional de 5 anos.
Contudo, a interpretação do E. Tribunal de Justiça do Paraná é inegavelmente
equivocada. Isso porque, de acordo com entendimento pacificado por esta C. Corte,
sobre o termo inicial do prazo prescricional, incide-se o Princípio da actio nata.
Trata-se de princípio relacionado ao tema prescrição. Por ele, orienta-se que
a prescrição inicia-se com o nascimento da pretensão ou ação. O termo inicial,
portanto, é contado da data do ato ou fato do qual se originarem, no caso, a partir do
vencimento da primeira parcela supostamente inadimplida, em 30/05/2007.
Ajuizada a demanda mais de cinco anos após, prescrita está. O direito
subjetivo da parte se constitui na data em que o contratante se torna inadimplente,
deixando de efetuar o pagamento no tempo pactuado. Pela teoria da actio nata, o
prazo prescricional inicia-se a partir do dia fixado pelos contratantes, no instrumento,
para a realização pagamento.

Assim, tornou-se exigível o cumprimento integral da obrigação a partir do
inadimplemento da primeira parcela, haja vista que há, nestes casos, o vencimento
antecipado das demais parcelas, sendo o termo inicial do prazo prescricional a partir
de quando o titular teve seu direito violado, qual seja, no vencimento da primeira
parcela inadimplida.

Sobre a aplicação da referida teoria, esta C. Corte:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE
NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL.
RECONHECIMENTO
DA
PRETERIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. O acórdão afastou a prescrição da
ação, por entender que apenas a partir do Decreto 616-S/2009 (decreto que
nomeou candidatos em posição inferior à dos autores) se iniciou a contagem
do prazo prescricional. Este fundamento não foi impugnado, sendo autônomo
e suficiente à manutenção do aresto recorrido, motivo pelo qual inafastável o
óbice da Súmula 283 do STF. 3. Ademais, esta Corte Superior consolidou
entendimento de que o curso do prazo prescricional somente tem início
com a efetiva lesão ao direito, em respeito ao princípio da actio nata.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.279.735/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 8.8.2018; REsp. 1.666.688/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
9.10.2017 4. Portanto, reafirma-se a inocorrência da prescrição, tendo em
vista que a caracterização da preterição deu-se pelo ato de nomeação dos
candidatos em posição inferior ocorrido no ano 2009, e a parte autora propôs
a ação em 2012. 5. Agravo Interno do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a que
se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1213831 ES 2017/0307759-6,
Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
PROCEDIMENTO
DEMARCATÓRIO. TERRENOS DE MARINHA. INTERESSADO COM
DOMICÍLIO CERTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO
NATA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que
"o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente
quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a
extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata"
(STJ, REsp 1.257.387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJe de 17/09/2013), insculpido no art. 189 do Código Civil de 2002.
2. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1388335 SC 2013/0163277-7, Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/06/2017, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2017)
ADMINISTRATIVO. VÍCIO CARTORÁRIO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL
RECONHECIDO NO BOJO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA
CONTRA O ESTADO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1.
No caso, a certeza da lesão ao direito, marco inaugural do curso do prazo
para o ajuizamento do pleito indenizatório, surgiu a partir da sentença
homologatória do acordo celebrado pelas partes em audiência, no bojo da
ação demarcatória por meio do qual fora reconhecido e declarado o erro
atribuído ao ofício registral, pois, até então, "estava a prevalecer a fé pública
do ato do oficial do registro imobiliário, quanto à higidez dos assentamentos".
2. O acórdão recorrido se amolda à jurisprudência deste Superior
Tribunal, firmada no sentido de que "o prazo prescricional está
submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se
inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação
antijurídica" (AgRg no REsp 1.348.756/RN, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013). 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1069115 PR 2008/0137724-3,
Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)

Ademais, demonstra-se abaixo o confronto da ementa do julgado recorrido
com o aresto apontado como paradigma, demonstrando a interpretação divergente
entre dois Tribunais distintos, referente ao entendimento jurisprudencial acerca do
termo inicial da prescrição, a fim de suplantar a interpretação dada pelo Tribunal de
Justiça do Paraná (aresto recorrido), prevalecendo o entendimento exarado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme segue:
ARESTO RECORRIDO

ARESTO PARADIGMA

(TJ-PR - APL: 00165848020178160017 PR
0016584-80.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator:
Desembargadora Themis de Almeida Furquim,
Data de Julgamento: 26/02/2020, 14ª Câmara
Cível, Data de Publicação: 27/02/2020)

(TJ-SP - AC: 10133168020178260224 SP
1013316-80.2017.8.26.0224, Relator: James
Siano, Data de Julgamento: 22/04/2019, 5ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
22/04/2019)

APELAÇÕES
CÍVEIS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE RERATIFICAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
[...]APELAÇÃO CÍVEL 2. INSURGÊNCIA DA
EMBARGADA.
PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PARCELA
VENCIDA
EM
30.05.2007.
ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO UNA. AJUSTE
EM
PARCELAS.
MERA
FORMA
DE
PAGAMENTO.
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO QUE É CONTADO DO
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA
NESTE PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC.
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença de
improcedência.
Reconhecimento
da
prescrição. Apela a autora sustentando que a
prescrição decenal tem seu termo inicial a
partir da data da última parcela do contrato.
Descabimento. A constituição em mora dos
compromissários compradores se deu mais
de dez anos depois do inadimplemento da
obrigação, quando a pretensão, portanto, já
estava prescrita. Termo inicial. Aplicação do
princípio da "actio nata". Fluência principia
a partir do momento em que o credor pode
demandar em juízo o cumprimento da
obrigação, logo após o vencimento das
parcelas não satisfeitas. Recurso improvido.

Ante a semelhança das matérias, em ambos os casos se discute o termo
inicial da prescrição da cobrança de valores.
Há, no caso, claro dissídio nas teses de conclusão dos julgados em
análise (o que demonstra o cabimento deste recurso especial), já que no aresto
recorrido, decidiu-se que o prazo prescricional se inicia no vencimento da última
parcela contratual, enquanto no aresto paradigma, aplicou-se a teoria utilizada
por esta C. Corte, reconhecendo o termo inicial da prescrição quando há
inadimplência do contrato, ou seja, em qualquer das parcelas vencidas, ocasião
em que o credor já pode demandar em juízo e não da última.

Nobres Ministros, a divergência jurisprudencial é inconteste.
Assim, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, bem como à
subsunção do caso à norma, deve-se reformar o v. acórdão recorrido, que se encontra
dissonante ao entendimento consolidado desta corte, para o fim de reconhecer o
termo inicial da prescrição a partir do vencimento da primeira parcela inadimplida, qual
seja, 30/05/2007.

IV. DO EFEITO SUSPENSIVO
Em circunstâncias excepcionais e nos termos do permissivo legal que embasa
o presente pedido, é possível atribuir o efeito suspensivo ao Recurso Especial, desde
que presentes determinados requisitos, visto que há situações em que é preciso
suspender os efeitos da decisão recorrida para garantir a eficácia da ulterior decisão
da causa. Nessas hipóteses é mister que se atribua efeito suspensivo ao Recurso
Especial.
Nos termos do inciso I, § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil:
Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos
casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos
perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido,
em petições distintas que conterão:
§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso
especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a
interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator
designado para seu exame prevento para julgá-lo.
Desta forma, considerando que o eminente risco em razão do valor da
cobrança, poderá provocar danos irreparáveis ao recorrente e tendo em vista a
plausibilidade da tese jurídica sustentada, vem a mesma requerer que Vossa
Excelência conceda o efeito suspensivo ao vertente Recurso Especial.

O requisito do fumus boni iuris é presente ante a demonstração nos autos,
de contrariedade aos dispositivos legais invocados, quais sejam: arts. 784, II
CPC/2015; 206, §5º e 2.028 do CC, bem como pela divergência na interpretação do
dispositivo de lei federal dado por outro tribunal.
Ademais, o periculum in mora está claramente demonstrado nas razões do
recurso especial, por mais de um enfoque, é absurda a situação imposta ao
recorrente, posto que é clarividente que a execução não se fundamenta em título com
força e natureza executiva, já que ausente o requisito legal de assinatura dos
devedores. Além disso, o título originário se encontra prescrito, não havendo
fundamento para cobrança dos valores.
Por outro lado, é necessário ressaltar que a atribuição de efeito suspensivo
ao presente recurso especial não causará nenhum dano ao recorrido, mormente
porque demorou cerca de 18 anos desde o inadimplemento da primeira parcela para
propor a ação de execução, não demonstrando enfrentar qualquer dificuldade
financeira que impeça a concessão do efeito suspensivo.
Assim, em virtude do preenchimento dos requisitos legais acima expostos,
justifica-se a concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do processo
principal.
V. CONCLUSÃO
Diante destas considerações, requer o conhecimento, admissão e provimento
do presente recurso especial:
1) Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, aplicando-se o §5º
do art. 1.029, bem como o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, inclusive
para manter suspenso o andamento do processo principal em primeira instância
até o julgamento final do Recurso Especial interposto;
2) pela alínea “a” do art. 105 da Constituição Federal, de 1988 reconhecendo a
violação da lei infraconstitucional e, portanto, negativa de vigência na forma da
fundamentação supra; especialmente para: reformar a decisão, uma vez
reconheceu violou o art. 784, I do CPC/2015, ao considerar a certidão de

escritura pública, SEM ASSINATURA DOS DEVEDORES, como título
executivo.
3) Consequentemente, pela alínea “a” do art. 105 da Constituição Federal, de 1988
reconhecendo a violação da lei infraconstitucional, especialmente para: reformar
a decisão, uma vez que violou os dispositivos legais referente ao prazo
prescricional constante nas regras dos arts. 206, §5º e 2.028 do CC, com o fim
de declarar extinto o feito executivo, nos termos do art. 487, II do CPC/2015, eis
que

a

Certidão

de

Escritura

de

Rerratificação

apresentada

pelo

Embargado/Apelado não constitui título executivo extrajudicial, pois não foi
assinada pelos Devedores, o que lhe tira o caráter de título executivo extrajudicial
e o título originário encontra-se prescrito, conforme demonstrado.
4) pela alínea “c” do art. 105 da Constituição Federal, de 1988 reconhecendo a
interpretação divergente entre o TJPR (acórdão recorrido) e o TJSP (acórdão
paradigma), referente à aplicação do princípio “actio nata”, cujo termo inicial da
prescrição ocorre na data do inadimplemento contratual e não apenas com o
vencimento da última parcela, conforme amplamente fundamentado acima.
5) caso este E. Tribunal entenda por não julgar o feito imediatamente, requer de
forma subsidiária que os autos sejam remetidos para o juízo de primeiro grau a
fim de que haja o retorno da fase postulatória, uma vez que segundo o art. 321
do Código de Processo Civil, verificada eventual irregularidade capaz de dificultar
a análise do mérito, o magistrado deverá determinar que o autor regularize o
processo para que posteriormente este prossiga, sob pena de extinção sem
julgamento do mérito.

Para tanto, requer a juntada aos autos da cópia do repertório autorizado e
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em cópia autenticada pelo advogado
ora subscritor; que declara desde logo serem cópias fiéis e autênticas.
Com o final provimento, requer a reversão do ônus de sucumbência; com a
condenação dos recorridos nas custas e honorários de advogado.
Termos em que,
Pede Provimento.
Maringá/PR, 12 de maio de 2020.
MARCELO NEGRI SOARES
OAB/SP n.º 160.244

26.2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE [OU
VICE PRESIDENTE] DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE...
Processo autuado sob o n ...
Vara de Origem:...
Acórdão n...
(Nome do Recorrente), já devidamente qualificado nos autos da AÇÃO...,
processo em epígrafe, que tramita diante a este juízo, não se conformando com a
decisão pronunciada no Acórdão sobredito, por intermédio de seu advogado que esta
subscreve, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência com fundamento no art.
102, III, alíneas “a” “b” ou “c”, da Constituição Federal, interpor o presente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
contra decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo sua remessa ao
Supremo Tribunal Federal (STF), para que seja recebido, processado e, ao final,
julgado, dando-se integral provimento aos pleitos suscitados no presente. Requer a
juntada da inclusa guia de preparo devidamente recolhida.
Termos em que
Pede e espera deferimento.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
[Assinatura do Advogado]
[Número de Inscrição na OAB]

RAZÕES RECURSAIS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Recorrente: xxxxxxxxxxxx
Recorrida: xxxxxxxxxxxxx
Processo: xxxxxxxxxxxxxxx
Origem: xxxxxxxxxxxxx
COLENDA CÂMARA
ÉMERITOS JULGADORES
INSIGNES MINISTROS
1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Narrar sinteticamente os fatos, conforme exige o art. 1.029
do Código de Processo Civil.
Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado ... decidiu
diferentemente do que foi decidido por esse egrégio Supremo Tribunal Federal (STF).
Veja-se:
Mencionar entendimento constante no acórdão recorrido.
Tal decisão, todavia, merece reforma, pelas razões adiante
expostas.
2. PRELIMINARMENTE: DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO
Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil,
o prazo para interpor o presente recurso é de 15 dias úteis. Dessa forma,

considerando que a decisão fora publicada no Diário Oficial na data de... tem-se por
tempestivo o presente recurso, devendo ser acolhido.
Trata-se de decisão que violou a Constituição Federal, na medida em que...
e, portanto, cabível, no caso, recurso extraordinário. Aliás, é o que preconiza o art.
102, III, da Constituição Federal (transcrever o artigo sem fazer paráfrase).
Tempestividade e cabimento demonstrados, vejamos os
demais pressupostos.
3. CUSTAS PROCESSUAIS
Junta em anexo comprovante do devido recolhimento das
custas recursais.
Ou, Deixa neste ato de recolher custas recursais, por ter
sido deferida a Justiça Gratuita em primeiro grau, conforme decisão acostada aos
autos.
(Dependerá do caso concreto)
4. DA REPERCUSSÃO GERAL
Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre
destacar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida. Indicar a existência de
repercussão geral.
Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está
vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e a ampla defesa, além da
fundamentação das decisões judiciais.
Nota-se que a questão possui relevância (indicar a
relevância: econômica, política, social ou jurídica), razão pela qual atinge um
significativo número de pessoas, na média em que (indicar precisamente quais os
fundamentos que indicam a repercussão geral do caso sub judice).
Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º,
da Constituição Federal e art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil, cabível o
presente recurso.

5. PREQUESTIONAMENTO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
O art. 1.025 do Código de Processo Civil determina o
seguinte:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, consideram-se prequestionados os dispositivos
invocados nos embargos de declaração, ainda que o recurso não seja acolhido pelo
corte de origem. Aliás é o entendimento, a contrário sensu, preconizado nas Súmulas
282 e 356 do Superior Tribunal Federal (transcrever súmula).
Isto implica dizer que, todos os atos atacados no presente
Recurso Extraordinário foram ventilados na decisão recorrida, conforme trechos
abaixo colacionados: (citar trechos da decisão que indicam afronta as normas
constitucionais). Ou seja, foram previamente questionados, pois a decisão concretiza
a clara inobservância aos artigos (citar artigos) da Constituição Federal, que conforme
leciona a jurisprudência e a doutrina, sendo que, basta a contrariedade ao dispositivo
constitucional para o cabimento do Recurso Extraordinário.
Portanto, restam devidamente prequestionados os arts. 5º, LV, e 93, IX, da
Constituição Federal.
6. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV e 93 IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Dispõem o art. 5º, LV, e 93, IX, ambos da Constituição
Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados
os seguintes princípios:
(...)
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade
do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
informação;
Vê-se, portanto, que contraditório e ampla defesa, além da
fundamentação das decisões são direitos das partes em processos judiciais.
Todavia, no presente caso, o acórdão recorrido violou tais
princípios, ao deduzir que .... (continuar a explanação).
Houve, portanto, dupla violação de direitos fundamentais
da Recorrente: ....
Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da decisão
recorrida, cumpre, então, afastar qualquer responsabilidade da Recorrente no caso
em tela.
Não sendo este o entendimento deste Tribunal, deve-se,
ao menos, cassar o acórdão recorrido para que seja feito novo julgamento à luz do
decidido por esta Suprema Corte.

7. PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Diante do exposto, tendo em vista o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, requer:
a) o recebimento com efeito de lei e conhecimento do
presente recurso;
b) A intimação da Recorrida para, querendo, apresente
contrarrazões, nos termos do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil;
c) O total provimento ao presente Recurso, para
reconhecer o cerceamento de defesa na presente demanda e, por conseguinte, a
reforma da decisão recorrida para julgar improcedentes os pleitos da exordial ou, ao
menos, cassar o acórdão recorrido para que seja realizado novo julgamento do feito;
e
d) A inversão do ônus de sucumbência para que fique ao
encargo do recorrido.
Termos em que pede deferimento.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
[Assinatura do Advogado]
[Número de Inscrição na OAB]
Rol de documentos:
1.
2.
3.

