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AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Nº 0002906-62.2020.8.27.2708/TO

AUTOR: ESPOLIO DE EVALDO BRAGA COELHO

RÉU: BALTAZAR RODRIGUES

DESPACHO/DECISÃO

Cuida-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Com Pedido de Tutela Provisória
de Urgência, promovida pelo ESPÓLIO DE EVALDO BRAGA COELHO, representado
na pessoa  de  sua  Inventariante  Maria  Gorete  Vieira  Ramos,  em face  de  BALTAZAR
RODRIGUES.

Relata o Autor que em 01/08/2018 o de cujus  EVALDO BRAGA COELHO
outorgou em favor do Réu BALTAZAR RODRIGUES uma procuração pública com amplos e
gerais poderes para executar dívidas do imóvel rural Fazenda Vargem Grande e que o Réu
ficou incumbido de receber o crédito (da importância total de R$ 1.800.000,00 (um milhão e
oitocentos mil reais), cuja quantia restou dividida em 07 (sete) parcelas) oriundo do anexo
CONTRATO  Particular  de  Cessão  de  Direito  de  Posse  de  Imóvel  Rural,  pactuado  em
09/03/2018 pelo Autor com a pessoa de Wildes Silva de Oliveira Junior.

 Aduz  que  recebeu  somente  o  valor  da  entrada,  ficando  o  recebimento  das
demais parcelas a cargo de seu Procurador, ora Réu, nos termos da procuração pública que
perdeu sua validade e eficácia por ocasião da morte do Outorgante em 26/06/2019. Contudo,
o Réu já havia recebido a 2ª parcela do contrato, conforme afirmado por ele nos autos da ação
de consignação em pagamento em apenso, nunca prestando contas para tal.

Alega que o valor de R$ 178.017,22 (cento e setenta e oito mil, dezessete reais e
vinte e dois centavos), depositado pelo Réu nos autos da consignação, não diz respeito ao
dinheiro fruto da venda dos semoventes da parceria rural, mas do pagamento realizado pelo
Sr. Wildes Silva de Oliveira Junior, o qual já foi notificado a proceder com a apresentação de
todos os recibos de pagamentos efetuados ao Réu. Assim, afirma que o Réu já recebeu mais
de R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais) de propriedade do Espólio Autor, mas
não procedeu com a indispensável prestação de contas, o que gerou, inclusive, o ajuizamento
de ação de resolução contratual contra o comprador.

Argui,  ainda,  que  embora  a  procuração  tenha  poderes  específicos  para
representação em apenas  um negócio  jurídico,  o  Réu acabou por  usá-la  para  negociar  e
transacionar em nome do Autor, a exemplo do contrato de parceria agropecuária pactuado
com sua filha EDILENE NUNES RODRIGUES, empréstimos de valores a título de mútuo a
pessoas de sua família, motivo pelo qual fica evidente a má fé do Réu.
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Assim, dizendo da presença dos requisitos necessários requereu a concessão de
tutela provisória de urgência de natureza cautelar, ao efeito de determinar o arresto/sequestro
dos valores depositados judicialmente nos autos da ação de consignação em pagamento nº
00008932720198272708,  cuja  quantia  deverá  ficar  depositada  em conta  vinculada  a  este
processo e Juízo; sucessivamente, a concessão de tutela provisória de urgência ao efeito de
determinar  a  indisponibilidade  dos  valores  depositados  nas  contas  judiciais  identificadas
pelos  números  de  depósitos  nº  49111600011906182  (R$  200.000,00)  e  nº
49111600012005260  (R$  178.017,22.  Por  fim,  requer  seja  acolhido  o  pedido  e  julgado
procedente, para determinar que o Réu apresente as contas na forma exigida.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido em sede de liminar.

Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza
antecipatória ou cautelar,  manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida
quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o
Risco ao Resultado Útil do Processo.

A  concessão  da  medida  requerida  deve  estar  baseada  na  plausibilidade  do
direito substancial invocado, verossimilhança do que foi alegado pela parte e fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação.

De início,  verifica-se  que o Autor  busca sejam prestadas  contas  dos  valores
recebidos pelo Réu através da representação da procuração que lhe foi outorgada.

No ponto, verifico que a parte autora juntou aos autos cópia do instrumento de
procuração  (evento  1,  PROC3)  tendo  como  outorgante  o  autor  e  outorgado  o  réu,  fins
“executar dívidas do referido imóvel: Fazenda Vargem Grande”.

Junta, também cópia do Contrato Particular de Cessão de Direito de Posse de
Imóvel Rural (evento 1, CONTR4), pactuado em 09/03/2018 entre o Autor com a pessoa de
Wildes Silva de Oliveira Junior a respeito do imóvel acima citado. Extrai-se, também, que o
autor é credor da importância total de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais),
cuja quantia restou dividida em 07 (sete) parcelas.

Por fim, junta aos autos certidão de óbito de EVALDO (evento 1, CERTOB5).

No  caso  dos  autos,  o  Fumus  Boni  Iuris  está  demonstrado  pelo  contrato
particular de cessão de direito de posse,  procuração em favor do réu e certidão de óbito.
Sendo  crível  a  informação  de  que  o  réu  recebera  os  valores  entabulados  no  contrato
entabulado entre o autor e a pessoa de Wildes Silva, visto que a procuração anexa no evento 1
demonstra que tinha poderes para tal.
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Por sua vez, o Periculum In Mora também suficientemente demonstrada está
nos  autos,  pois  caso  não  ocorra  a  penhora/bloqueio  dos  valores,  certamente  o  autor  não
encontrará outros bens em nome do réu para satisfação de seu crédito.

Também não vislumbro a irreversibilidade de eventual provimento que acolha o
pleito “initio litis”,  pois o valor inicialmente ficará depositado judicialmente à disposição
deste juízo, e sua liberação somente ocorrerá após o devido processo legal.

Neste  cenário,  tenho  que  está  evidenciada  a  probabilidade  do  direito  na
pretensão da parte autora em que se vindica o recebimento de seu crédito, diante da presença
do fumus boni iuris e do periculum in mora e da não irreversibilidade do provimento judicial.
Assim impositivo o deferimento do pedido nos termos da exordial.

Dispositivo

Pelo exposto, com suporte nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil,
demonstrado  a  Probabilidade  do  Direito,  a  Urgência  e  ainda  a  Não  Irreversibilidade  de
eventual provimento que acolha o pleito “initio litis”, DEFIRO a pretensão declinada a título
de  Tutela  Provisória  de  Urgência,  promovida  pelo  ESPÓLIO  DE  EVALDO  BRAGA
COELHO, representado na pessoa de sua Inventariante Maria Gorete Vieira Ramos, em face
de BALTAZAR RODRIGUES, e por consequência determino o imediato arresto/sequestro
dos valores depositados judicialmente nos autos da ação de consignação em pagamento
nº 00008932720198272708, cuja quantia deverá ficar depositada em conta vinculada a este
processo e Juízo, bem como determino a indisponibilidade dos valores depositados nas
contas  judiciais  identificadas  pelos  números  de  depósitos  nº  49111600011906182 (R$
200.000,00) e nº 49111600012005260 (R$ 178.017,22).

Paute-se a AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO, sem prejuízo da mesma
ser realizada pelo sistema de videoconferência - plataforma Cisco Webex\0 - prevista pelo art.
334, §§ 3º, 4º, I e 8º, CPC/2015, observando-se os prazos mínimos estabelecidos pelo art.
334, caput, CPC/2015.

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré e para que COMPAREÇA à audiência ora
designada  (art.  334,  §  9º,  CPC/2015),  podendo  fazer-se  representar  nessa  audiência  por
procurador com poderes para transigir  (art.  334,  §10,  CPC/2015),  esclarecendo-lhe que o
prazo de  15  dias  fixado pelo art.  335  CPC/2015 para  apresentação  da  CONTESTAÇÃO
contar-se-á da data:

I - da audiência de AUTOCOMPOSIÇÃO ou de mediação, ou da última sessão
de  conciliação,  quando  qualquer  parte  não  comparecer  ou,  comparecendo,  não  houver
autocomposição;
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II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de
mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos
demais casos.

ADVIRTA-SE ainda expressamente a parte ré de que a ausência de contestação
importará  em  revelia  e  confissão,  acarretando  a  presunção  de  que  verdadeiros  os  fatos
alegados pela parte autora (art. 344 do CPC/2015).

ADVIRTAM-SE ambas as partes de que a AUSÊNCIA INJUSTIFICADA de
qualquer delas à AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO é considerado ato atentatório  à
dignidade da Justiça, que será punido com MULTA que ora FIXO em 2% sobre o valor da
causa, revertido em favor do FUNJURIS (art. 334, §8º, do CPC/2015).

Caso ambas as partes manifestem desinteresse na realização da AUDIÊNCIA
DE AUTOCOMPOSIÇÃO com até 10  dias  de antecedência da audiência (art.  334, § 5º,
CPC/2015),  DESOBSTRUA-SE  a  Pauta  do  CEJUSC e  INTIMEM-SE  imediatamente  as
partes, através de seus advogados, acerca do cancelamento da audiência.

Para a audiência de autocomposição as partes deverão informar previamente nos
autos  um endereço de e-mail e um número de whatsapp VÁLIDOS para encaminhamento do
link da plataforma para o acesso no qual será realizada o ato que será designado em ulterior
movimentação.  Lembrando que  a ausência de  informação  dos dados no prazo  assinalado
poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 2º, parágrafo único, Portaria
Conjunta TJTO Nº 9/2020).

Ressalte-se  que  as  partes  deverão  estar  com o  aplicativo  “CISCO WEBEX
MEETINGS” devidamente instalado em aparelho celular ou notebook provido de câmera e
recurso de áudio e captação de voz. O download do aplicativo para desktop pode ser realizado
pelo  link  https://help.webex.com/pt-br/0tow9g/Download-the-Cisco-Webex-Meetings-
Desktop-App  e  aplicativo  para  celulares  pela  Play  Store  (android)  ou  App  Store  (ios),
bastando digitar “Cisco Webex Meetings” e baixá-lo.

No dia e horário designados para ocorrência do ato o link para acesso à sala de
vídeo conferência será enviado pelo servidor responsável. Informações serão certificadas nos
autos.

Fica  consignado  ainda  que  a  intimação  das  partes  para  a  audiência,  será
efetivada, preferencialmente, por meio telefônico, conforme prevê o artigo 12 e seguintes da
Portaria Conjunta TJTO Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020.
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Consdiderado o contexto fático da demanda, o objeto posto em discussão e o
valor das custas e taxas judiciárias, não observo razão para o deferimento da Justiça Gratuita,
todavia,  em  razão  da  grave  crise  financeira  que  assola  o  país,  em  virtude  também  da
pandemia do COVID-19, nos termos do artigo 98, §5º e 6º do Código de Processo Civil,
DEFIRO, excepcionalmente, o recolhimento das custas e taxas processuais até data anterior à
prolação da sentença.

CITE-SE. INTIMEM-SE. Cumpra-se com a devida urgência.

Arapoema-TO, data certificada pela assinatura eletrônica.

Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 1583325v4 e do código CRC 269397b0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO
Data e Hora: 23/10/2020, às 11:36:3
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