
fls. 797 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMARCA de SÃO PAULO FORO 

REGIONAL XV - BUTANTÃ 

2ª VARA CÍVEL 

Avenida Corifeu de Azevedo Marques,148/150 - Butanta 

CEP: 05582-000 - São Paulo - SP 

Telefone: (11) 3721-6399 - E-mail: butantacivel@tjsp.jus.br 

DECISÃO 

Processo nº: 1038759-12.2020.8.26.0100 
Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro 
Requerente: _______________________ 

Requerido: _______________________ e outros 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Monica Lima Pereira 

Vistos. 

1. Fls. 786/788: recebo como emenda à inicial. Proceda a serventia à anotação dos  

corréus junto ao polo passivo da ação. Anote-se. 

2. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que  

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Ainda, no artigo 301, do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a fim de assegurar o direito ameaçado. 

3. No presente caso, os requisitos necessários à concessão da tutela cautelar  

restaram suficientemente comprovados. Com efeito, há prova literal de dívida líquida e certa, 

consistente no contrato celebrado entre as partes e o comprovante de depósito. Além disso, há 

evidente risco ao resultado útil do processo em razão da possível insolvência e da quantidade de 

ações envolvendo os réus, com a apuração de práticas de diversos delitos contra os consumidores. 

4. Nestas condições, considerando os elementos de convicção supra referidos e  

retificando posicionamento anterior, plausível a invocação da tutela de urgência postulada, DEFIRO a 

medida perseguida, para o fim de determinar o arresto via BACENJUD das contas dos réus 

_______________________, CNPJ nº _____________; _________________,  CNPJ  sob  nº 

 ________________________;  

____________________, CPF nº ________________; ___________________, CPF nº 

__________________; _____________________, CPF nº ________________ e  

__________________, CPF _________________, até a quantia de R$ 250.000,00 e 

_________________ -  
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_______________, até a quantia de R$ 105.000,00. 

No entanto, indefiro a busca de recursos de _____________________, uma  

vez que não figura no quadro societário de qualquer das requeridas, assim como das demais empresas 

por ser inviável que sejam responsabilizadas sem dilação probatória. 

5. Com relação a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, com a  

inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, tal situação se mostra desnecessária. 

6. No mais, para a indisponibilidade dos bens imóveis deverá a autora apresentar  

as matrículas dos imóveis em quinze dias. 

7. Por ora, indefiro o arresto também dos bens e quotas sociais, pois se trata de  

medida alternativa, levando-se em conta a menor onerosidade ao devedor. 

8. Nos termos do provimento CG nº 01/2020, providencie a Serventia à vinculação  

e à autorização de serviço (queima) das guias DARE referentes ao recolhimento de taxas judiciária e 

de mandato, certificando-se nos autos. 

9. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às  

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM).  

10. Cite-se o requerido, advertindo-o de que poderá apresentar contestação, no  

prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do aviso de recebimento da carta de citação ao 

processo, e de que a não apresentação de defesa implicará na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor (art. 335 do NCPC). 

11. Expeça-se carta de citação. 

Intime-se. 

São Paulo, 26 de maio de 2020. 
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