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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 281 -59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, procedi à
aberturado anexo 61,àf1.2
Eu,

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
fRiàkz
Aux. de Mcr rïforrnática
Sepr rn/ tadUSJD

TC&L 50~ UXPA
3

ANEXO 61
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 281 -59.2O146.00MOOO

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n14.177/2018,
juntada aos autos principais à fi. 184.

pr-

BLOQUEIO JUDICIAL 71958-36
03/04/2013 DEBITO C/C071958-6 PAGTO BLOQUEIO JUDICI
Al- PROCESSO 277/2005 219 V.C. CUIABA/MS

1.303,07

/06/2013 DEBITO C/C071958-6 PAGTO BLOQUEIO JUDICI

2.509,80

AL REF. PROCESSO 277/2005 21 V.C. CUIABA / MT
4
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Banco da Amazônia S.A.
Extrato de Conta Corrente para Simples Conferência
Hora: 10h08

Data: 07/05/2013

Agência:

048

Conta:

071.9586

Cliente:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Tipo de Conta:

Conta Corrente

5
0~C,: <;\i
7.í11,9 +

Saldo Anterior:

Data

Documento

Histórico

0000002155

Debito autorizado

Saldo

Valor

Abril/2013
01

6.608,911.303,07+

Saldo do dia
Debito Bioqi eia judicial

0000000048

03

1.303,07-

DV

/
0,00

Saldo do dia

W

Debito

0000002885

230,00+

Credito conforme aviso

0000002885

.1

2,00-

torizadi

/
228,00+

Saldo do dia
TAR 1' BASICO Pi

24,00-

/

Debilo autorizado

24,22-

1-

0000002885

Debito autorizado

4,00-

0000002885

Credito conforme aviso

0000022812

12

204,00+'

Saldo do dia
0000002155

16
Saldo do dia
.19
19

222,00+

Saldo do dia
Debito autorizado

0000002885

23

Credito conforme aviso

.

2,00-

/

20,34+

/
7/

Saldo do dia
199,80-

Debito autorizado

0000002155

24

416, 12+

216,32+í
6,00-

Debito autorizado

0000002885
0000002885

Credito conforme aviso

30

0000002885

Debito autorizado

30

0000002885

Credito conforme aviso

26

397,78+

/

Saldo do dia
26

179,78+

V
/

0000002885

23

/

7.679,06+
7.889,38+

Saldo do dia
2,00393,08+

/
V
8.280,46+

Saldo do dia

8.280,46+

Saldo

A troca periódica de senhas, embora não obrigatória
contribui para a inviolabilidade de sua conta. Pense nisso!
"PROCURE SUA AGÊNCIA E ATUALIZE SEU CADASTRO."
SAC

-

0800 727 7228 ///////////// OUVIDORIA

-

0800 722 2171

9

~
O
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Banco da Amazônia S.A.
Extrato de Conta Corrente para Simples Conferência
Data: 03/07/2013

Hora: 18h05

Agência:

048

Conta:

071.958-6

Cliente:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Tipo de Conta:

Conta Corrente

1LMI. 501

opiL

6

Saldo Anterior:

Data

Documento

Histórico

03

0000002155

Debito autorizado

03

0000022812

[AR P BASICO PJ

Valor

Saldo

3unho/201 3
6.539,29-Y
24,00-'-"

Saldo do dia
05
Saldo do
06

0000002155

Debito autorizado

0000002155

Debito autorizado

225,42-

06

0000002885

Debito autorizado

2,00-

06

0000002885

Credito conforme aviso

/

1.839,55+

0000000048

Debito Bloqueio judicial

/

2.509,80+

0000002155

Debito autorizado

12,08-

11

0000002885

Debito autorizado

2,00-

11

0000002885

Credito conforme aviso

897,67+

Saldo do dia

- 8V

2.509,80-"

Saldo do dia
10

1.875,79+

36,24-

dia

07

/

/

Saldo do dia

12,08-

230,00+1/'

Saldo do dia

/

12

0000047196

Tarifa sobre adiantamento

12

0000047196

Debito de juros sobre adiantamento

0000000048

Debito Bloqueio judicial - BV

215,92+

-

0,05-

Saldo do dia
17

0,00-

215,83+
215,83-

*Saldo do dia

0,00-

26

0000002885

Debito autorizado

26

0000002885

Credito conforme aviso

Saldo do dia

8,008.072, 14+
8.064, 14+

Saldo

8.064,14+

A troca periódica de senhas, embora não obrigatória
contribui para a inviolabilidade de sua conta, Pense nisso!
"PROCURE SUA AGÊNCIA E ATUALIZE SEU CADASTRO."
SAC - 0800 727 7228 ///////////// OUVIDORIA - 0800 722 2171

litts ://www2s.bancoamazonia.corn .br/nctbanking/Iayouts/iniprcssao.j sp?irnpressaoC... 03/07/2013

Poder Judiciáilo de Mato Grosso
Importante para cidadania. Importante para você.
Gerado em: 110612078 16:08

Numeração Unica: 29308-05.2005.811.0041 Código: 221125 Processo N°:
Tipo: Cível
Lotação: Quarta Vara Cível

Livro: *Processo

7
Juiz(a) atual:: Luiz Octávio IiveirSao
Ribeiro

Assunto: CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->Processo de EXeCUÇãO->PROCESSO CÍVEL E DO
TRABALHO
Partes
Exequente: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
Executados(as): DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Executados(as): DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Andamentos
09/02/2018
Juntada de Petição do Réu e documentos
Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.
Petição do Réu e Documentos, Id: 1281691, protocolado em: 07/02/2018 às 17:44:17
03/10/2017
Suspensão do Processo
04/09/2017
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente, de 29/08/2017, foi disponibilizado no DJE n° 10095,
de 04/09/2017 e publicado no dia 05/09/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem
intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE MAURO BIANCHINI
FERNANDES - OAB:3225/MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, representando o polo
ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:163.597/5P, FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ OAB:1 63597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR OAB:48.353/SP, representando o polo passivo.
01/09/2017
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE n° 10095, com previsão de disponibilização
em 04/09/2017, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 29/08/2017, onde constam como patronos
habilitados para receberem intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE
MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/1VIT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB6557 MT
representando o polo ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:163.597/Sp, FLAVIA ACERBI WENDEL
CARNEIRO QUEIROZ - OAB:163597, HELCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE
AGUIAR - OAB:48.353/Sp representando o polo passivo.
31/08/2017
Carga
De: Gabinete - Quarta Vara Cível
Para: Quarta Vara Cível

29/08/2017 -

--
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Decisão de fis. 845: Os cálculos apresentados com a petição de fis. 811/815 são
completamente equivocados. Se já houve a dedução, no saldo devedor, do valor
bloqueado, não se pode pretender atualizar valores bloqueados, que já foram
deduzidos do saldo devedor, até 11/06/201 3. Em caso de pagamentos parciais,
bloqueios parciais, a forma correta é a atualização do saldo devedor, a dedução do
valor parcial, prosseguindo somente pelo saldo devedor apurado após essa dedução.
A decisão de fis. 802/803 esclareceu às partes a forma correta dos cálculos, já
apurando o valor real do débito, procedendo à dedução de valores do saldo devedor
quando levantados, prosseguindo pelo saldo remanescente, este atualizado até o
próximo levantamento, e assim por diante. Quanto ao desbloqueio, a decisão que
determinou o bloqueio é objeto de Recurso de Agravo de Instrumento, ao qual foi
negado efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento de mérito do referido recurso. No
que concerne ao pedido de remessa ao contador, a decisão de fis. 802/803 desse
juízo procedeu aos cálculos, corrigindo as distorções quanto à ausência de dedução
de alguns valores, sendo desnecessária tal providência. Cumpra-se a referida
decisão. Intimem-se.

ELflL

24/06/2013
Intimação
Decisão de fis. 802/803: .A execução iniciou em agosto de 2005 por R$ 918.887,00,
mais custas e honorários de 10%, totalizando R$ 1.061,396,29. Conforme consta dos
autos, em 13/04/2006 (fis. 83), o exequente atualizou o débito para R$ 1.156.784,82 e
em 23/10/2007 juntou nova atualização cálculo, para R$ 1.435.300,74 (fis. 445), com
va juntada de atualização em 18/06/2008, para R$ 1.459.915,04 (fis. 508) Em
7/2008 houve o levantamento, alvará de fls. 56, de R$ 534.412,78, conforme
decisão de fis. 510, que determinou o levantamento com a retenção de R$
132.719,55 referente 10% de honorários. Houve a liberação de R$ 534.412,78,
conforme extrato conta única, fis. 514 e os advogados levantaram os honorários que
estavam retidos, sendo R$ 66.761,00 para cada um.
Às fis. fis. 525 o exequente apresentou novos cálculos, alegando erro do cálculo
anterior, de fis. 508, restando agora R$ 930.646,96 do crédito principal e mais R$
12.839,63 de diferença dos honorários. Referida retificação se deu em razão de que
os cálculos de fis. 508 apresentavam juros até 08//06/2007 enquanto deveria ser até
18/06/2008, data do cálculo. Às fis. 534/537 houve novo bloqueio Bacen, bloqueandose R$ 20.342,58 mais R$ 195,20, todavia, conforme a decisão fis. 567/568,
determinou-se a liberação, dentre os valores bloqueados às fis. 534 a 537, dos
valores da conta do Banco do Brasil, mantendo os demais. Esta decisão acolheu a
retificação do cálculo de fis 524/527, fixando o débito principal em R$ 930.646,96
mais R$ 12.839,63 de diferença dos honorários e determinou apresentação de novo
cálculo, com atualização a partir de 19.06.2008, devendo ser diminuído os valores
cujo bloqueio foi mantido nesta decisão, na data que houve o bloqueio. O exequente
trouxe novo cálculo, fis. 576, agora apresentando R$ 1.021.104,06 do principal, já
tidos os valores bloqueados que não foram liberados na decisão de fis. 567/568
18.912,33), mais R$ 14.348,55 de diferença dos honorários. Conforme extrato
conta única de fis. 591 e 592, havia na conta única o saldo daqueles valores mantidos
penhorados, que atualizados importavam em R$ 19.251,64. Realizou-se nova
penhora Bacen às fis. 594, bloqueando-se R$ 20.659,73+ 1.145,60. Esse valor, em
todos os cálculos posteriores, não foi abatido do crédito. Às fI.s 604/606 juntada de
cálculo atualizando para R$ 1.166.571,75 o principal mais R$ 16.360,18 a diferença
de honorários. Nesse cálculo abate o valor bloqueado de R$ 19.251,64 ,ainda não
levantado, mas não abate o valor penhorado às fls. 594 ( R$ 20.659,73+1.145,60). Às
fis. 615 houve nova penhora on line , bloqueando-se R$ 56.412,38. Às fis. 627/628
nova juntada de atualização, importando o principal em R$ 1.357.233,85 mais R$
19.768,94 de diferença honorários, já deduzindo os R$ 75.664,02 que se encontram
penhorados - 19.251,64 + 56.412,38. Continua não abatendo a penhora de fls. 594 ((
R$ 20.659,73+1.145,60).) Às fis. 637 nova penhora on line, de R$ 16.897,94 mais R$
14.595,07 e nova atualização do cálculo às fis. 647/648, importando agora em
R$1.463.273,05 principal mais R$ 21.313.46 da diferença de honorários. Nesse
cálculo faltam abater a penhora de fis. 594 e a nova penhora de fis. 637. Às fis. 658
houve nova penhora de R$ 10.767,65 e às fis. 710/713 - novo cálculo totalizando R$
1.912.716,15 do principal mais honorários de R$ 27.859,87. Novos bloqueios, sendo
às fls. 725 R$ 58.306,25 mais R$ 2.931,47. Às fls. 778/779/780/781/782,783 foram
liberados os valores penhorados nos autos, que totalizam R$ 171.209,83.

é

Às fis. 792 foi bloqueado mais R$ 1 .008.451,46 + 90,34 e às fis. 797/798 o exequente
trouxe novo cálculo, partindo do anterior, fis. 710/713, deduzindo os bloqueios de fis.
725 e 792. Nas atualizações de cálculo efetivadas pelo exequente, ao longo do
processo, nota-se que mesmo deduzindo valores penhorados nos autos, não
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrintaspx
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procedia a atualização do crédito até a data da penhora, abatia o valor penhorado,
para depois continuar a atualização. Em todos, atualizava o valor do crédito a partir
do último cálculo até a data do novo cálculo e depois deduzia o valor bloqueado na
data do bloqieo, sem qualquer atualização. Além disso, as penhoras realizadas às fis.
594 e 637 não foram abatidas nos cálculos posteriores. Diante disso, existe erro nos
cálculos agora apresentados. Para propiciar que haja a atualização do crédito, mas
também a atualização dos valores bloqueados, a forma que mais contempla a
correção dos cálculos é corrigir o crédito até a data de liberação de valores via alvará,
pois é cediço que os valores mantidos na conta única são corrigidos. Tal forma
contempla também a correção dos valores bloqueados. Assim, tem-se que em
01/07/2008 houve a expedição de alvará de R$ 534.412,78 do principal, que na
verdade liberou para o exequente R$ 535.223,60 em razão dos juros aplicados pela
conta única, retendo-se R$ 132.719,55 de honorários, conforme decisão proferida às
fis. 510, ancorada no cálculo de fis. 508 que apresentava um valor pirncipal de R$
1.327.195,49 mais 132.719,55 de honorários, totalizando R$ 1.459.915,04. As fis. fis.
525/527 o exequente apresentou novos cálculos, alegando erro do cálculo anterior, de
fis. 508, restando agora R$ 930.646,96 do crédito principal e mais R$ 12.839,63 de
diferença dos honorários. Referida retificação se deu em razão de que os cálculos de
fis. 508 apresentavam juros até 08//06/2007 enquanto deveria ser até 18/06/2008,
data do cálculo. A partir desse novo cálculo, já abatido o valor levantado tanto do
principal quanto dos honorários, deve ser feita a atualização. Nesse cálculo, já
abatido o que fora levantado, o crédito principal importava em R$ 930.646,96 do
principal e R$ 12.839,63 de honorários, atualizados até 14/07/2008 ( fis. 530/531). Da
a desta última atualização, 14/07/2008, somente houve nova liberação de valores
23/05/2013, conforme alvarás de fis. 778 a 784, que totalizaram R$ 171.209,83 de
alores liberados. Assim, atualizando o cálculo de 14/07/2008 até 23/05/2013, quando
houve nova liberação, deduzindo-se os valores liberados nessa data, tem-se o
seguinte resultado: Valor principal em 14/07/2008: R$ 930.646,96, que atualizado em
23/05/2013 importa em R$ 1.943.976,26 Valor diferença honorários em 14/07/2013:
R$ 12.839,63, que atualizado em 23/05/2008: R$ 26.819,98 Referidos valores
totalizam, em 23/05/201 3: R$ 1.970.796,24. Deduz-se o valor levantado em
23/05/2013 de R$ 171.209,83, restando um saldo credor, nesta data, de R$
1.799.586,41. Conforme alvará emitido nesta data - 14/06/2013 - o exequente
levantará R$ 932.285,78+90,38+76.654,81, totalizando R$ 1.009.030,97. O valor de
R$ 1.799.586,41 atualizado do dia 23/05/2013 até a data de liberação dos novos
alvarás - 14/06/2013, importa em R$ 1. 823.943,81. Do saldo devedor de R$
1.823.943,81 deduz-se os valores ora liberados, de R$ 1.009.030,97. Com esta
dedução, nesta data, 14/06/201 3, resta um saldo devedor de R$ 814.912,84
(oitocentos e quatorze mil, novecentos e doze reais, oitenta e quatro centavos).
Diante do exposto, resta deferida a expedição de alvarás dos valores penhorados, os
quais seguem com a decisão. Com o cálculo ora realizado, defiro o pedido de nova
tentativa de penhora Bacen Jud, no valor de R$ 814.912,84. Aguarde-se em gabinete
a efetivação da penhora via Bacen Jud. Publique-se.lntime-se.

MaLML
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00612013
Juntada de Petição do Réu
Reque o cancelamento do alvará.
24/06/2013
Carga
De: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível
Para: Vigésima Primeira Vara da Capital

24/06/2013
Despacho->Mero expediente
Ofício n° 041/2013-GAB Cuiabá-MT, 24 de junho de 2013.

Ref: RAI n°47.771/2013 - 5a Sec. Cível

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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Senhor Relator:

Em atenção ao Ofício n° 643/20135a Sec. Cível, relativo ao Agravo de Instrumento n°
47771/2013 - Classe 202-CNJ - Comarca de Cuiabá - (Ação de Execução p1 Título
Extrajudicial no 277/2005), em que é Agravante Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores e Agravado Rodrigo Stabille Piovezan, comunico a Vossa Excelência
que já foram prestadas informações através do ofício n° 030/2013, datado de
23/05/2013, inclusive quanto ao cumprimento, pelo Agravante, do art. 526 do CPC.

r

10 /

Tendo em vista a nova decisão proferida no referido RAI, que acompanhou o ofício,
concedendo liminar para vedar o levantamento de dinheiro, informo que já havia sido
autorizado o levantamento de valores bloqueados, em decisão datada de 14 de junho
de 2013, e que a partir de agora, nenhum levantamento será autorizado enquanto
perdurar a referida decisão proferida por Vossa Excelência.

Estas são as informações.

ósPeitosamente
Vandymara G.R.Paiva Zanolo
Juíza de Direito

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

*

SEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
RELATOR DO RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CUIABÁ - MT
24/06/2013
Carga
De: Vigésima Primeira Vara da Capital
Para: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível

21/06/2013
Concluso p/Despacho/Decisão
Nesta data, faço estes autos, conclusos a Doutora Vandymara G.R.Paiva Zanolo,
MM5 Juíza de Direito da 21a Vara Cível.
21/06/2013
Juntada de Ofício
Oficio n1643/2013 do TJ pedido informações
19/06/2013
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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Juntada de Petição do Réu
requer cancelamento de alvara.
19/06/2013
Carga
De: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível
Para: Vigésima Primeira Vara da Capital

18/06/2013
Decisão->Determinação
Os cálculos apresentados com a petição de fls. 811/815 são completamente
equivocados.
Se já houve a dedução, no saldo devedor, do valor bloqueado, não se pode pretender
atualizar valores bloqueados, que já foram deduzidos do saldo devedor, até
11/06/2013.
Em caso de pagamentos parciais, bloqueios parciais, a forma correta é a atualização
do saldo devedor, a dedução do valor parcial, prosseguindo somente pelo saldo
devedor apurado após essa dedução.
ecisão de lis. 802/803 esclareceu às partes a forma correta dos cálculos, já
rando o valor real do débito, procedendo à dedução de valores do saldo devedor
quando levantados, prosseguindo pelo saldo remanescente, este atualizado até o
próximo levantamento, e assim por diante.
Quanto ao desbloqueio, a decisão que determinou o bloqueio é objeto de Recurso de
Agravo de Instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo. Aguarde-se o
julgamento de mérito do referido recurso.
No que concerne ao pedido de remessa ao contador, a decisão de fis. 802/803 desse
juizo procedeu aos cálculos, corrigindo as distorções quanto à ausência de dedução
de alguns valores, sendo desnecessária tal providência.
Cumpra-se a referida decisão.
Intimem-se.
18/06/2013
Carga
De: Vigésima Primeira Vara da Capital
*ra: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível

17/06/2013
Concluso p/Despacho/Decisâo
Nesta data, faço estes autos, conclusos a Doutora Vandymara G.R.Paiva Zanolo,
MMa Juíza de Direito da 211Vara Cível.
17/06/2013
Juntada de Petição do Réu
Requer desbloqueio e ou seja remetido ao contador
17/06/2013
Carga
De: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível
Para: Vigésma Primeira Vara da Capital

14/06/2013
Alvará Expedido
Alvará n162501-9/2013
Valor R$ 76,654,81
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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Autorizado: Rodrigo Stabille
14/06/2013
Alvará Expedido
Alvará n1625000-0/2013
Valor R$ 90,38
Autorizado: Rodrigo Stabille
14/06/2013
Alvará Expedido
Alvará n162497-7/2013

1&L 5Jle3q j1TL
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Valor R$ 932.285,78
Autorizado: Rodrigo Stabille
14/06/2013
Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora on line
A execução iniciou em agosto de 2005 por R$ 918.887,00, mais custas e honorários
de 10%, totalizando R$ 1.061,396,29.
nforme consta dos autos, em 13/04/2006 (fis. 83), o exequente atualizou o débito
para R$ 1.156.784,82 e em 23/10/2007 juntou nova atualização cálculo, para R$
1.435.300,74 (fis. 445), com nova juntada de atualização em 18/06/2008, para R$
1.459.915,04 (fis. 508)
Em 01/07/2008 houve o levantamento, alvará de fis. 56, de R$ 534.412,78, conforme
decisão de fis. 510, que determinou o levantamento com a retenção de R$
132.719,55 referente 10% de honorários.
Houve a liberação de R$ 534.412,78, conforme extrato conta única, fis. 514 e os
advogados levantaram os honorários que estavam retidos, sendo R$ 66.761,00 para
cada um.
Às fis. fis. 525 o exequente apresentou novos cálculos, alegando erro do cálculo
anterior, de fis. 508, restando agora R$ 930.646,96 do crédito principal e mais R$
12.839,63 de diferença dos honorários. Referida retificação se deu em razão de que
os cálculos de fis. 508 apresentavam juros até 08//06/2007 enquanto deveria ser até
18/06/2008, data do cálculo.

0

fis. 534/537 houve novo bloqueio Bacen, bloqueando-se R$ 20.342,58 mais R$
5,20, todavia, conforme a decisão fis. 567/568, determinou-se a liberação, dentre
os valores bloqueados às fis. 534 a 537, dos valores da conta do Banco do Brasil,
mantendo os demais. Esta decisão acolheu a retificação do cálculo de fis 524/527,
fixando o débito principal em R$ 930.646,96 mais R$ 12.839,63 de diferença dos
honorários e determinou apresentação de novo cálculo, com atualização a partir de
19.06.2008, devendo ser diminuído os valores cujo bloqueio foi mantido nesta
decisão, na data que houve o bloqueio.
O exequente trouxe novo cálculo, fis. 576, agora apresentando R$ 1.021.104,06 do
principal, já abatidos os valores bloqueados que não foram liberados na decisão de
fis. 567/568 (R$ 18.912,33), mais R$ 14.348,55 de diferença dos honorários.
Conforme extrato conta única de fis. 591 e 592, havia na conta única o saldo
daqueles valores mantidos penhorados, que atualizados importavam em R$
19.251,64.
Realizou-se nova penhora Bacen às fis. 594, bloqueando-se R$ 20.659,73+ 1.145,60.
Esse valor, em todos os cálculos posteriores, não foi abatido do crédito.
Às fl.s 604/606 juntada de cálculo atualizando para R$ 1.166.571,75 o principal mais
R$ 16.360,18 a diferença de honorários.
Nesse cálculo abate o valor bloqueado de R$ 19.251,64 ,ainda não levantado, mas
não abate o valor penhorado às fis. 594 ( R$ 20.659,73+1.145,60).
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Às fis. 615 houve nova penhora on une, bloqueando-se R$ 56.412,38.
Às fis. 627/628 nova juntada de atualização, importando o principal em R$
1.357.233,85 mais R$ 19.768,94 de diferença honorários, já deduzindo os R$
75.664,02 que se encontram penhorados - 19.251,64 + 56.412,38. Continua não
abatendo a penhora de fis. 594 (( R$ 20.659,73+1.145,60).)
Às fis. 637 nova penhora on une, de R$ 16.897,94 mais R$ 14.595,07 e nova
atualização do cálculo às fis. 647/648, importando agora em R$1 .463.273,05 principal
mais R$ 21.313.46 da diferença de honorários.

1TL3*L 510,~UTOPX

Nesse cálculo faltam abater a penhora de fis. 594 e a nova penhora de fis. 637.
Às fis. 658 houve nova penhora de R$ 10.767,65 e às fis. 710/713 - novo cálculo
totalizando R$ 1.912.716,15 do principal mais honorários de R$ 27.859,87.
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Novos bloqueios, sendo às fis. 725 R$ 58.306,25 mais R$ 2.931,47.
Às fis. 778/779/780/781/782,783 foram liberados os valores penhorados nos autos,
que totalizam R$ 171.209,83.
Às fis. 792 foi bloqueado mais R$ 1.008.451,46 + 90,34 e às fis. 797/798 o exequente
trouxe novo cálculo, partindo do anterior, fis. 7101713, deduzindo os bloqueios de fis.
725e792.
s atualizações de cálculo efetivadas pelo exequente, ao longo do processo, notase que mesmo deduzindo valores penhorados nos autos, não procedia a atualização
do crédito até a data da penhora, abatia o valor penhorado, para depois continuar a
atualização. Em todos, atualizava o valor do crédito a partir do último cálculo até a
data do novo cálculo e depois deduzia o valor bloqueado na data do bloqieo, sem
qualquer atualização.
Além disso, as penhoras realizadas às fis. 594 e 637 não foram abatidas nos cálculos
posteriores.
Diante disso, existe erro nos cálculos agora apresentados. Para propiciar que haja a
atualização do crédito, mas também a atualização dos valores bloqueados, a forma
que mais contempla a correção dos cálculos é corrigir o crédito até a data de
liberação de valores via alvará, pois é cediço que os valores mantidos na conta única
são corrigidos. Tal forma contempla também a correção dos valores bloqueados.
Assim, tem-se que em 01/07/2008 houve a expedição de alvará de R$ 534.412,78 do
principal, que na verdade liberou para o exequente R$ 535.223,60 em razão dos juros
licados pela conta única, retendo-se R$ 132.719,55 de honorários, conforme
isão proferida às fis. 510, ancorada no cálculo de fis. 508 que apresentava um
lor pirncipal de R$ 1.327.195,49 mais 132.719,55 de honorários, totalizando R$
1 .459.915,04.
Às fis. fis. 525/527 o exequente apresentou novos cálculos, alegando erro do cálculo
anterior, de fis. 508, restando agora R$ 930.646,96 do crédito principal e mais R$
12.839,63 de diferença dos honorários. Referida retificação se deu em razão de que
os cálculos de fis. 508 apresentavam juros até 08//06/2007 enquanto deveria ser até
18/06/2008, data do cálculo.
A partir desse novo cálculo, já abatido o valor levantado tanto do principal quanto dos
honorários, deve ser feita a atualização.
Nesse cálculo, já abatido o que fora levantado, o crédito principal importava em R$
930.646,96 do principal e R$ 12.839,63 de honorários, atualizados até 14/07/2008
fis. 530/531).
Da data desta última atualização, 14/07/2008, somente houve nova liberação de
valores em 23/05/2013, conforme alvarás de fis. 778 a 784, que totalizaram R$
171.209,83 de valores liberados.
Assim, atualizando o cálculo de 14/07/2008 até 23/05/2013, quando houve nova
liberação, deduzindo-se os valores liberados nessa data, tem-se o seguinte resultado:
Valor principal em 14/07/2008: R$ 930.646,96, que atualizado em 23/05/2013 importa
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx
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em R$ 1.943.976,26
Valor diferença honorários em 14/07/2013: R$ 12.839,63, que atualizado em
23/05/2008: R$ 26.819,98
Referidos valores totalizam, em 23/05/2013: R$ 1.970.796,24. Deduz-se o valor
levantado em 23/05/2013 de R$ 171.209,83, restando um saldo credor, nesta data, de
R$ 1.799.586,41.
Conforme alvará emitido nesta data - 14/06/2013 - o exequente levantará R$
932.285,78+90,38+76.654,81, totalizando R$ 1.009.030,97.
O valor de R$ 1.799.586,41 atualizado do dia 23/05/2013 até a data de liberação dos
novos alvarás— 14/06/2013, importa em R$ 1.823.943,81.
Do saldo devedor de R$ 1.823.943,81 deduz-se os valores ora liberados, de R$
1.009.030,97.
Com esta dedução, nesta data, 14/06/2013, resta um saldo devedor de R$
814.912,84 (oitocentos e quatorze mil, novecentos e doze reais, oitenta e quatro
centavos).
Diante do exposto, resta deferida a expedição de alvarás dos valores penhorados, os
ais seguem com a decisão.

kOim o cálculo ora realizado, defiro o pedido de nova tentativa de penhora Bacen Jud,
no valor de R$ 814.912,84. Aguarde-se em gabinete a efetivação da penhora via
Bacen Jud.
Publique-se. Intime-se.

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx
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25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 526/2006-ESC
Digite o texto do ofício: Reiterando o Ofício n. 285/2006, datado de 12.05.2006, requisito
a Vossa Senhoria que informe este Juízo dos valores porventura existentes na conta
bancária n.° 1408089, agência 3344, dessa instituição financeira, de titularidade do(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/000251. Em havendo valores, proceda à penhora, bloqueando o valor até o limite do débito
atualizado de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
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Destinatário: GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3344 (EMPRESARIAL
CENTRO - SÃO PAULO)
25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 525/2006-ESC
D

o texto do ofício: Considerando o processo acima indicado, solicito a Vossa
ência que disponibilize na Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, n.° 600.000-2, agência 0417 do banco Bradesco, mediante transferência, a
importância de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativa ao crédito exequente que
deverá ser deduzido do repasse do Fundo de Participação Partidária destinada ao(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/000251 com a finalidade de garantir a execução
Destinatário: PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

http://servicostjmt.jusbrfprocessos/comarca$/dadQsprQcessQprjfltaspx
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19/09/2006
Decisão Interlocutória
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores oferecem Exceção de PréExecutividade, nos autos de execução movida contra si por Rodrigo Stabille Piovezan,
sob o fundamento de que os títulos que instruíram a execução não se revestem de
liquidez e certeza, uma vez que o excepto não observou o que dispõe o Estatuto do
Partido dos trabalhadores ao firmar as notas promissórias.
Sustenta, ainda, que o excepto deixou de instruir a inicial com o contrato particular que
deu origem a dívida, agindo de forma ardil com objetivo de ocultar quem realmente foi o
beneficiário dos serviços eventualmente prestados, configurando, assim, a ausência de
relação jurídica entre as partes.
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Aduz também que o Diretório Nacional e o Diretório Estadual são pessoas jurídicas
distintas, sendo que o Diretório Nacional não pode se responsabilizar pelas dívidas
contraídas pelo Diretório Estadual.
Por fim, sustenta sua ilegitimidade passiva em decorrência da proibição estatutária da
pessoa jurídica ser representada, isoladamente, por seu tesoureiro.
O excepto aduzindo, preliminarmente, o não cabimento da presente exceção de préexecutividade, por não encontrar amparo legal, sustenta ainda que na via excepcional da
exceção de pré-executividade não se discute matérias que não sejam de ordem pública
ou
os que possam ser acolhidos de plano, o que não se verificou neste caso.
Quanto ao mérito, o excepto refuta as alegações do excipiente, sustentando que o
Diretório Nacional do PT figura na cártula como avalista, e que se fez representar por
seu tesoureiro de campanha e dirigente, Delúbio Soares, pessoa que goza de poderes
estatutários para operar transações financeiras.
É o relatório. Decido.
A exceção de pré-executividade, embora não encontre previsão legal, vem sendo
admitida pela doutrina e jurisprudência, como meio de o devedor opor-se à execução,
nos casos de nulidade ou outras questões de ordem pública, passíveis de serem
apreciadas de plano, independente de instrução probatória, contudo, não é o caso da
presente exceção, uma vez que o excipiente pretende discutir ilegitimidade passiva com
fuicro no Estatuto Partidário, matéria que, por si só, enseja dilação probatória a respeito
da data em que o tesoureiro do partido foi destituído do cargo.
Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:
REsp 801347/ MC; RECURSO ESPECIAL 2005/0199759-7 - PRIMEIRA TURMA - STJ
En:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS PASSÍVEIS
DE ARGÜIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA
RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO.
A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita
as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade,
independentemente da garantia do juízo. 2. Não é possível a argüição de ilegitimidade
passiva por exceção de pré-executividade, se, para a aferição dessa, for necessária
dilação probatória. 3. É inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 4. "A decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes, sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad
causam, é impugnável por meio de agravo, uma vez que não põe termo à relação
processual" (Resp 364339/SP, Primeira Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 21.06.2004). 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (grifo nosso)
DJ 03.04.2006 p. 288
P://servIcos.timt.Jus.br/processosIcomarcasIdadosprocessQprintaspx
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No mesmo sentindo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido
que:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - No
18264/2002 - CLASSE II - 15 -COMARCA DE SORRISO.
E ME N T A:
AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL QUESTIONAMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA - MATÉRIA RELATIVA A
EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE SIMPLES
PETIÇÃO COM FEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTUIVIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO.

T1TL
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A discussão acerca da origem da dívida, assim como o seu valor e forma de correção
pactuada, não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, na medida em
que referido instituto é reservado apenas a apreciação dos requisitos formais do título
executivo. (grifo nosso)
Data de Julgamento : 04-11-2002
Além disto, o disposto no art. 195, § 10, do Estatuto Partidário do PT, que exige a
participação conjunta do presidente do partido com o tesoureiro refere-se às
movimentações financeiras, através de contas bancárias, circunstância totalmente
da exposta nesta execução de título executivo extrajudicial.
di
Neste sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO-CABIMENTO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA - CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 235 DO STJ-AGRAVO PROVIDO. 1-A exceção de pré-executividade é
incidente excepcional na execução, cabível tão-somente para discussão de matérias que
ensejam a sua nulidade, ou a falta de pressupostos essenciais para o seu
prosseguimento. 2. Em sendo proposta para discutir o mérito da execução, como
cláusulas contratuais, a exceção deve ser indeferida, uma vez que tal matéria é objeto
de embargos, devendo ser argüida somente quando o juízo estiver garantido. 3. A
propositura de ação revisional para discutir o contrato objeto de execução não enseja a
suspensão da mesma. 4. Absolutamente desnecessária a reunião das ações de
execução e revisional pela conexão, se esta última já encontra-se julgada, inteligência
da Súmula do STJ. (Rec. Agravo de Instrumento 8697/2004 - classe II, 15— Comarca de
Rondonópolis, j. 04.4.2005). (grifo nosso).
Não restou evidenciado o emprego de qualquer manobra fraudulenta ou deslealdade
sual por parte do excipiente ao ajuizar a presente exceção, trata-se tão somente
pr
erpretação diversa à dispositivo legal. Sendo assim, não se configurou a litigância
d
de má-fé.
Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré- executividade e determino o
prosseguimento do feito, deixando de condenar o excipiente ao pagamento dos
honorários advocatícios, por ser incabível em simples incidente processual.
Defiro o pedido de folhas 96/98. Expeça-se ofício.
Intimem-se.
Cuiabá - MT, 19 de Setembro de 2006.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
Juíza de Direito
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18/04/2008
Mandado de Intimação Expedido
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ - MT
JUIZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA DA CAPITAL
221125 §!7,:"
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Execução Por Quantia Certa

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.a JUIZA João Ferreira Filho
NÚMERO DO PROCESSO: 2005/277.
VALOR DA CAUSA: R$ 959.487,42

A

CIE: Execução por quantia certa

PARTE AUTORA: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA
SILVA - PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
PARTE REQUERIDA: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
CNPJ: 01 .872.993/0001-54, ENDEREÇO: RUA GENERAL MELLO , 351, BAIRRO:
POÇÃO, CIDADE: CUIABÁ-MT.
ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.(s) LUIZ JOSE BUENO DE AGUIAR FLÁVIA ACERBI WENDEL - HÈLCIO CORRÉA COMES

.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o,$), de
conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s),
como parte(s) integrante(s) deste mandado.

DECISÃO/DESPACHO: Intimem-se os executados das penhoras realizadas pelo sistema
BACEN/JUD, sendo que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deverá ser
intimado via imprensa, uma vez que possui patrono constituído nos autos e o Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores deverá ser intimado por mandado. Proceda-se o
reforço da penhora, pelo sistema BACEN/JUD, descontando-se os valores já bloqueados
e transferidos para a Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Int.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2008.

Marise Fátima Falcão Dias
Gestora Judicial em substituição legal
http:/fseIcos.tjmt.jus.br!prOCeSSOS/CQmarCa5/dad05Pr0Ce550Pmta5Px
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Diante de tal alegação, que sustenta o pedido de declaração de nulidade, ressalta-se a desnecessidade de dilaÇão probatória
com inquirição de pessoas e realização de pericias contábeis, uma vez que em nada contribuirão para
deslinde
330,oinciso
1 doda
Código de
,
razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide no formato previsto no ao
controvérsia
Processo
Civil Na contestação, o réu arguiu a prejudicial de coisa julgada, consubstanciada no julgamento do Agravo de
78591/2006, todavia no referido recurso não houve apreciação e julgamento de mérito da matéria debatida
Instrumento
n°
nesta ação, limitando-se
o julgado a decidir que a suposta ineficácia, nulidade ou anulabilidade das cártulaS emorcontradiçãO
força do
com a alegada ilegitimidade de parte, foge do âmbito da exceção de préexecutividade em que fora arguida p
disposto no aigo 467 do Código de Processo Civil, a coisa julgada correlaciona-se apenas com a sentença,Assim,
não serejeito a
de instrumento, como no caso
ajustando, de regra, ás decisões interlocutórias sujeitas a recurso de agravo
arguiçãO de coisa julgada Quanto alegação de que a não interposição de embargos do devedor na ação executiva exauriu
todas as defesas, a não propositura de embargos do devedor para pleitear a declaração de nulidade das notas promissórias
que embaSani a ação de execução promovida pelo réu não impede a alegação de nulidade das notas promissórias por meio
•
Isso porque a ausência de interposição de embargos do devedor causa efeitos somente em relação ao
de
ação ordinária
processo
executivo, arcando o executado com os ônus de não tê-lo feito, na forma então prevista na legislação processual
civil, mas não o impede de buscar as vias ordinárias, não havendo impedimento a apreciação do merito desta ação ordinária
argumento do autor de que o réu não aparelhou a ação de execução com a prova da relação juridica subjacente S notas
o
promissórias em execução, com a finalidade de demonstrar a sua obrigação solidária pelo aval prestado nos títulos não se
sustenta, pois a validade do aval, pela sua autonomia juridica. subsiste independentemente da validade do negócio juridiCO
subjacente ao teor do § 20 do aigo 899 do Código Civil que dispõe: Art. 899. O avalista equípara-se àquele cujo nome
...) 2° Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a
final.
indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor
obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vicio de forma. Nesse sentido tambem a
jurisprudência: DIREITO EMPRESARIAL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TjTULOS DE CRÉDITO
NOTA PROMISSORIA. AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. 1 .A jurisprudèilcia desta
Coe Superior consagra a autonomia do aval em relação à obrigação garantid a, considerando que, "como instituto ti pico do 1
direito cambiáriO, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficaCia não estão
jungidas a da obrigação avalizada" (REsp n 883.859/SC, Relatora Ministra Nancy Andrigui, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/3/2009 DJe 23/3/2009). Precedentes do STJ e do STF. Doutrina.
2.A autonomia é um mpoante principio canibiáriO. Ignorar ou mesmo relativizar esse principio significa pôr em xeque o
arcabouço normativo que sustenta o regime juridicO que deve presidir as relações econômicas. 3.A autonomia do aval não se
confunde com a abstração do titulo de crédito e, portanto independe de sua circulação 4.AgravO regimental desprovido (STJ
—T4 Ag.Rg no REsp 885261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,i. 02/10/2012). A monstraÇã0 da causa
U5/O/2l) 1 ú
0s055trmta51
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subjacente da divida garantida por meio de aval. portanto não contribui para o desUnde da controvérsia, pois a obrigação do
avalista subsiStO independente da obrigação avalizada. Cabe ainda reatçar que para fins de promover a ação de execução de
titLiio extrajudicial, exige-se apenas a apresentação pelo credor do titulo de credito representativo da divida regularmente
formal sem que se lhe imponha o ônus de comprovar a sua origem.
t'ÇSid

iante disso, destituída de qualquer razão jurídica a pretensão de anulação das cártulas por este fundamento
o autor se obrigou validamente a satisfazer a divida pelo aval prestado pelo seu tesoureiro senhor Delúbio Soares.
ustenta o autor que por força de disposição estatutária disposta no artigo 195, somente obriga-se pelas 'transações
ianceiras' firmadas por seu presidente em conjunto com o tesoureiro ou com o secretário de finanças. Afirmação esta
do referido artigo 195 do estatuto reproduzido na petição inicial dispõe que a
had0°
esprovida de qualquer suporte. poiso bancárias
§ 10
e demais transações financeiras em nome do Partido dos Tre
ovimentaÇâO
de
co
abertura
e afeitas, conjuntamente. pelo Presidente e pelo Secretário de Finanças ou tesoureiro da respectiva
everão ser
/1
.xecutiva" O instituto do aval não guarda qualquer relação de direito com as ações administrativas
elencadareferid
"abertur
rtigo do estatuto, porque não corresponde em nenhum sentido jurídico ou semântico com a locução
iovimentaÇão de contas bancárias e demais transações financeiras", para as quais o estatuto exige a concoia
r
ãü clássica de Fran Martins, ln, Títulos de ureoito. oi
Ao
contrário,
segundo
a
conceituaÇ
omeados dirigentes partidário
"Entende-se por aval a obrigação cambiária assumida por alguém no ritu to
1993, vol 1, pãg. 205 e 208
orense.
8 oedição.
le
garantir
pagamento de letra de câmbio nas mesmas condições de um outro obrigado.. .0 aval uma obrigação de
larantia própria dos títulos cambiárioS ou dos a eles equiparados." Nos exatos termos do artigo 195, e para a movimentaÇ o
ios seus ativos financeiros que o estatuto do partido impõe a concorrência de seus dirigentes, e não para instituir garantia de
agamentO de nota promissória regularmente emitida por seu Diretório Estadual. Ainda que o estatuto tivesse adotado a
xpressãO "transações financeiras" no significado de assumir obrigações de garantir pagamento é válido e regular o aval
2° do mesmo artigo estatutário ressalva a validade
Drestado pelo seu tesoureiro Senhor Delúbio Soares, em razão de que o §
ias transações financeiras expressamente autorizadas pelo seu tesoureiro ao dispor. "0 Partido dos Trabalhadores não
arcará com o õnus de quaisquer transações financeiras efetuadas em seu nome ou com o seu CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas) por quaisquer pessoas, filiados ou não, que não tenham sido expressamente autorizadas pelo tesoureiro
ou pelo presidente da Comissão Executiva do órgão correspondente." Assim, assumiu expressamente o partido o ônus pelas
transações financeiras autorizadas pelo seu tesoureiro, o que abrange a obrigação contraída por meio de aval Diante disso,
é insustentável o argumento do autor de que o aval deveria ser prestado com a concorrência de dois dirigentes partidarioS
para sua plena eficácia jurídica. Também não se sustenta a alegação de que o senhor Delúbio Soares obrigou-se
pessoalmente e não como representante legal do autor, uma vez que no campo destinado ao aval nas notas promissórias
consta acima das suas assinaturas não questionadas a identificação do Diretório Nacional do PT e o mesmo CNPJ/MF
exposto na petição inicial.
Assim, o aval não foi prestado pela pessoa física do referido tesoureiro, mas na qualidade de representante legal do autor,
pressa na cártula, sem qualquer beneficio de ordem devido a natureza
obrigando-o a adímplir a obrigação cambiária ex
aut6norna do compromisso
Portanto, inoxiste a alegada nulidade na prestação do aval pelo tesoureiro senhor Delúbio Soares, com efeito de desobrigar o
autor ao pagamento da divida em execução, devendo o pedido ser julgado improcedente. Quanto à alegação do réu . de
litigância de má-fé pelo autor, não merece acolhida, pois o fato de a pretensão do autor ser improcedente, não implica em
ofensa aos ditames mininlOs do direito de acesso à justiça e do amplo estabelecimento do contraditório constitucionalmente
pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito com
assegurado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O
fundamento no artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e demais
despesas do processo. e honorários advoCatic'iOS, que fixo em R$ 120,000,00 (cento e vinte mil reais), nos termos do art 20.
do CPC. atendendo à natureza da causa, a qual aduz matéria exclusivameflte de direito, que dispensou a instrução
§ 41
probatória. Publique-se, Intime-se,

L8107
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Juntada de Petição do Autor
substalecimento.
16/07/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/127 para publicação no Diário da Justiça Eletrônico
Intimação

2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
Sentença: Trata-se de ação distribuída por dependência a Ação de Execução n°
objeto é a declaração de nulidade dos titulos que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução não foi
mencionada a origem do Crédito, sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu origem aos títulos
executados Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias, objeto da ação executiva, pelo então tesoureiro nacional do
Partido, Delúbio Soares foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se como abuso da
razão social ou em seu próprio nome: que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoladamente
SO feitos em nome da agremiação por
obrigações em nome do Partido Nacional, pois os compromissos financeiros
responsabiliZaÇão pessoal do senhor
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto e, portanto, frente a
Delúbio Soares, o autor, pessoa jurídica, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos
nas notas
277/2005, e a procedência
promissórias executadas. Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n°
1
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Juiz(a) atual:: Luiz Octávio iiveirpoáj
Ribeiro

Assunto: CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->processo de EXeCUÇãO->PROCESSO CÍVEL E DO
TRABALHO
Partes
Exequente: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
Executados(as): DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Executados(as): DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Andamentos
09/02/2018
Juntada de Petição do Réu e documentos
Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.
Petição do Réu e Documentos, !d: 1281691, protocolado em: 07/02/2018 às 17:44:17
03/10/2017
Suspensão do Processo
04/09/2017
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente', de 29/08/2017, foi disponibjljzado no DJE n°10095,
de 04/09/2017 e publicado no dia 05/09/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem
intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE MAURO BIANCHINI
FERNANDES - OAB:3225/MT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, representando o polo
ativo; e FLAVIA ACERBI WENDEL - OAB:163.597/Sp, FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ OAB:163597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR 0A13:48.353/SP, representando o polo passivo.
01/09/2017
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico que remeti para publicação no DIARIO DA JUSTIÇA, DJE n° 10095, com previsão de disponibilização
em 04/09/2017,0 movimento "Despacho->Mero expediente" de 29/08/2017, onde constam como patronos
habilitados para receberem intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE
MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT
representando o polo ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - 0A13:163.597/Sp, FLAVIA ACERBI WENDEL
CARNEIRO QUEIROZ - OAB:163597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-8/MT, LUIZ JOSÉ BUENO DE
AGUIAR - 0A13:48.353/Sp representando o polo passivo.
31/08/2017
Carga
De: Gabinete - Quarta Vara Cível
Para: Quarta Vara Cível

29/08/2017
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25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 526 /2 006-ESC
Digite o texto do ofício: Reiterando o Ofício n. 285/2006, datado de 12.05.2006, requisito
a Vossa Senhoria que informe este Juízo dos valores porventura existentes na conta
bancária n.° 1408089, agência 3344, dessa instituição financeira, de titularidade do(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/000251. Em havendo valores, proceda à penhora, bloqueando o valor até o limite do débito
atualizado de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

lLGEtTM1
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Destinatário: GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3344 (EMPRESARIAL
CENTRO - SAO PAULO)
25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 525/2006-E5C
D

e o texto do ofício: Considerando o processo acima indicado, solicito a Vossa
ência que disponibilize na Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, n.° 600.000-2, agência 0417 do ;banco Bradesco, mediante transferência, a
importância de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativa ao crédito exequente que
deverá ser deduzido do repasse do Fundo de Participação Partidária destinada ao(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/000251, com a finalidade de garantir a execução
Destinatário: PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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19/09/2006
Decisão Interlocutória
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores oferecem Exceção de PréExecutividade, nos autos de execução movida contra si por Rodrigo Stabille Piovezan,
sob o fundamento de que os títulos que instruíram a execução não se revestem de
liquidez e certeza, uma vez que o excepto não observou o que dispõe o Estatuto do
Partido dos trabalhadores ao firmar as notas promissórias.
Sustenta, ainda, que o excepto deixou de instruir a inicial com o contrato particular que
deu origem a dívida, agindo de forma ardil com objetivo de ocultar quem realmente foi o
beneficiário dos serviços eventualmente prestados, configurando, assim, a ausência de
relação jurídica entre as partes.
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Aduz também que o Diretório Nacional e o Diretório Estadual são pessoas jurídicas
distintas, sendo que o Diretório Nacional não pode se responsabilizar pelas dívidas
contraídas pelo Diretório Estadual.
Por fim, sustenta sua ilegitimidade passiva em decorrência da proibição estatutária da
pessoa jurídica ser representada, isoladamente, por seu tesoureiro.
O excepto aduzindo, preliminarmente, o não cabimento da presente exceção de préexecutividade, por não encontrar amparo legal, sustenta ainda que na via excepcional da
exceção de pré-executividade não se discute matérias que não sejam de ordem pública
ou
os que possam ser acolhidos de plano, o que não se verificou neste caso.
Quanto ao mérito, o excepto refuta as alegações do excipiente, sustentando que o
Diretório Nacional do PT figura na cártula como avalista, e que se fez representar por
seu tesoureiro de campanha e dirigente, Delúbio Soares, pessoa que goza de poderes
estatutários para operar transações financeiras.
É o relatório. Decido.
A exceção de pré-executividade, embora não encontre previsão legal, vem sendo
admitida pela doutrina e jurisprudência, como meio de o devedor opor-se à execução,
nos casos de nulidade ou outras questões de ordem pública, passíveis de serem
apreciadas de plano, independente de instrução probatória, contudo, não é o caso da
presente exceção, uma vez que o excipiente pretende discutir ilegitimidade passiva com
fuicro no Estatuto Partidário, matéria que, por si só, enseja dilação probatória a respeito
da data em que o tesoureiro do partido foi destituído do cargo.
Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:
REsp 801347 / MG; RECURSO ESPECIAL 2005/0199759-7 - PRIMEIRA TURMA - STJ
Em:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS PASSÍVEIS
DE ARGÜIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA
RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO.
A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita
as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade,
independentemente da garantia do juízo. 2. Não é possível a argüição de ilegitimidade
passiva por exceção de pré-executividade, se, para a aferição dessa, for necessária
dilação probatória. 3. É inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 4. 'A decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes, sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad
causam, é impugnável por meio de agravo, uma vez que não põe termo à relação
processual" (Resp 364339/SP, Primeira Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 21.06.2004). 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (grifo nosso)
DJ 03.04.2006 p. 288
P://servIcos.tJmt.Jus.brfprocessos/comarcas/dadosprocessoprintaspx
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No mesmo sentindo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido
que:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - N°
18264/2002 - CLASSE II - 15 -COMARCA DE SORRISO.
EME NTA:
AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL QUESTIONAMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA - MATÉRIA RELATIVA A
EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE SIMPLES
PETIÇÃO COM FEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTUIVIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO.
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A discussão acerca da origem da divida, assim como o seu valor e forma de correção
pactuada, não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, na medida em
que referido instituto é reservado apenas a apreciação dos requisitos formais do titulo
executivo. (grifo nosso)
Data de Julgamento : 04-11-2002
Além disto, o disposto no art. 195, § 10, do Estatuto Partidário do PT, que exige a
participação conjunta do presidente do partido com o tesoureiro refere-se às
movimentações financeiras, através de contas bancárias, circunstância totalmente
da exposta nesta execução de titulo executivo extrajudicial.
di
Neste sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO-CABIMENTO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA - CONEXÃO - IMPOSSIBIliDADE
- SÚMULA 235 DO STJ-AGRAVO PROVIDO. 1-A exceção de pré-executividade é
incidente excepcional na execução, cabível tão-somente para discussão de matérias que
ensejam a sua nulidade, ou a falta de pressupostos essenciais para o seu
prosseguimento. 2. Em sendo proposta para discutir o mérito da execução, como
cláusulas contratuais, a exceção deve ser indeferida, uma vez que tal matéria é objeto
de embargos, devendo ser argüida somente quando o juízo estiver garantido. 3. A
propositura de ação revisional para discutir o contrato objeto de execução não enseja a
suspensão da mesma. 4. Absolutamente desnecessária a reunião das ações de
execução e revisional pela conexão, se esta última já encontra-se julgada, inteligência
da Súmula do STJ. (Rec. Agravo de Instrumento 8697/2004 - classe II, 15— Comarca de
Rondonópolis, j. 04.4.2005). (grifo nosso).
Não restou evidenciado o emprego de qualquer manobra fraudulenta ou deslealdade
pr
sual por parte do excipiente ao ajuizar a presente exceção, trata-se tão somente
de erpretação diversa à dispositivo legal. Sendo assim, não se configurou a litigância
de má-fé.
Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré- executividade e determino o
prosseguimento do feito, deixando de condenar o excipiente ao pagamento dos
honorários advocatícios, por ser incabível em simples incidente processual.
Defiro o pedido de folhas 96/98. Expeça-se ofício.
Intimem-se.
Cuiabá - MT, 19 de Setembro de 2006.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
Juíza de Direito

http://servicos.tjmt.jus.br/processoslcomarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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19/06/2018

18/04/2008
Mandado de Intimação Expedido
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ - MT
JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA DA CAPITAL
221125 §!7,:
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Execução Por Quantia Certa

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.a JUIZA João Ferreira Filho
NÚMERO DO PROCESSO: 2005/277.
V OR DA CAUSA: R$ 959.487,42
E

CIE: Execução por quantia certa

PARTE AUTORA: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA
SILVA - PEDRO SYLVIO SANO LITJAY
PARTE REQUERIDA: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
CNPJ: 01.872.993/0001-54, ENDEREÇO: RUA GENERAL MELLO 351, BAIRRO:
POÇÃO, CIDADE: CUIABÁ-MT.
ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.(s) LUIZ JOSÉ BUENO DE AGU lAR FLÁVIA ACERBI WENDEL - HÉLCIO CORRÉA GOMES

.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o,$), de
conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s),
como parte(s) integrante(s) deste mandado.

DECISÃO/DESPACHO: Intimem-se os executados das penhoras realizadas pelo sistema
BACEN/JUD, sendo que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deverá ser
intimado via imprensa, uma vez que possui patrono constituído nos autos e o Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores deverá ser intimado por mandado. Proceda-se o
reforço da penhora, pelo sistema BACEN/JUD, descontando-se os valores já bloqueados
e transferidos para a Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Int.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2008.

Marise Fátima Falcão Dias
Gestora Judicial em substituição legal
http:flseicos.tjmt.jus.br/prOCeSSOS/COmarCaSIdadOSPrOCeSsoPta5Px
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nt moção Folhas:
ntença Trata-se de ação distribuída por dependência Ação de Execução
n°O
2005/277,
que
tramita
nesta
cujo ao
- foi
xeCUÇão.
autor alega
que
na ação
de Vara,
execução
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SE
deu origem aos títulos
ulos que instruem referida
é a declaração
dos títimpossível ao autor ter conhecimento da relação juridica que
oÉ eto
ncionada
a origem de
do nulidade
crédito, sendo
ecutadoS Afirilia que o aval outorgado nas notas promissórias objeto da ação executiva pelo então
irtido. Delúblo Soares, foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se coO ãbu
26
seu próprio nome: que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isola mente
I P;
zão socialem
ou nome
em
sen,1
irigações
do Paido Nacional, pois os compromissos financeiros são feitos
em nome da agremiaÇ
5ponsabiliZaçá0
pessoal oopor
s ao artigo 195 do EstatutO e, poantO frente a
esidente
e tesoureiro,
termojurídica não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos nas not
elúbio
Soares,
O autor,nos
pessoa
omissórias executadas. Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedenCi
D pedido com a declaração de nulidade dos títulos executivos em relação ao Diretório Nacional do Partido dos
ondenação do réu aos ÔnUS da sucumbênCia JuntoU cópia do seu estatuto social aprovado em
uniáo de 05/10/2007,
rabalhadOres
com a c da referida Ação de Execução e outros documentos. A tutela antecipada pedida foi indeferida S fls
18 O réu contestou. alegando coisa julgada em razão do trãnsitO em julgado do v acordão proferido no recurso de agravo
nstrumento n 78591/2006, que rejeitou exceção de préexecutiv1dade apresentada pelo autor na execução com o mesmo
jndamento
Sustenta que o autor não se utilizou dos embargos do devedor para opor-se à execução, exaurindo-se todos os
ei

1

neios processuaiS para atacar os títulos de crédito,
ia gerencial e financeira ao tesoureiro para assumir
\firrna que ofinanceiras,
Estatuto dopor
Partido
Trabalhadores
dá autonom
)brigaçôes
contados
da presença
da interjeição
alternativa "ou" do § 2° do aigo 195 do Estatuto. Alega litigãflCia
ie má-fé do autor, e ao final requer a extinção do processo em razão da coisa julgada e a improcedência do pedido com a
denaÇà0 do autor aos õnus da sucumbéncia O autor impugnOu a contestação reiterando os fundamentos da petição
pecificação de provas. o réu requereu o julgamento antecipado
es
on
nicial e a procedência do pedido. Intimadas as partes para
da lide e o autor requereu o depoimento "pessoal do requerente", a fim de comprovar a inexistência de relação juridica entre
autor e reu, inquirição de testemunhas e perícia na contabilidade de ambos. Foi indeferida a produção de provas por estar a
lide suficientemente instruído, comportando o julgamento antecipado. Desta decisão o autor interpõs agravo retido. sendo
mantida a decisão agravada. E o relatório Decido A matéria controvedida nesta lide repousa no aval prestado pelo senhor
Delúlio Soares, como representante legal do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores nas notas promissórias que
aparelham a Ação de Execução, que o réu promove contra o autor e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores.
sustenta O autor que referido aval fere as disposições estatutárias do Partido, mas precisamente a contida no seu aigo 195
Diante de tal alegação, que sustenta o pedido de declaração de nulidade, ressalta-se a desnecessidade de dilação probatória
com inquirição de pessoas e realização de periciaS contábeis, uma vez que em nada contribuirão para o deslinde da
controvérsia razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide no formato previsto no artigo 330. inciSO 1 do Codigo de
Processo Civil Na contestação, o réu argulu a prejudicial de coisa julgada, consubstanciada no julgamento do Agravo de
Instrumento n° 78591/2006, todavia no referido recurso não houve apreciação e julgamento de merito da matéria debatida
nesta ação, limitando-se o julgado a decidir que a suposta ineficácia, nulidade ou anulabilidade das cártulaS em contradição
com a alegada ilegitimidade de parte, foge do âmbito da exceção de préexecutividade em que fora arguida Por força do
disposto 00 aigo 467 do Código de Processo Civil, a coisa julgada correlaciona-se apenas com a sentença, não se
ajustando, de regra, às decisões interlocutórias sujeitas a recurso de agravo de instrumento, como no Caso.
tiva
rejeito
exauriu
a
u Assim,
arguição de coisa julgada Quanto à alegação de que a não interposição de embargos do devedor na ação exec
todas as defesas, a não propositUra de embargos do devedor para pleitear a declaração de nulidade das notas promissórias
que embasam a ação de execução promovida pelo réu não impede a alegação de nulidade das notas prorniSSorias por meio
de ação ordinaria Isso porque a ausência de interposição de embargos do devedor causa efeitos somente em relação ao
arcando o executado com os ônus de não tê-lo feito, na forma então prevista na legislação processual
processo
civil, mas executivo,
não o impede de buscar as vias ordinárias não havendo impedimento a apreciação do mérito desta ação ordinária
O argumento do autor de que o réu não aparelhou a ação de execução com a prova da relação juridica subjacente S notas
ária pelo aval prestado nos títulos não se
promissórias em execução, com a finalidade de demonstrar a sua obrigação
solid
da validade do negócio juridicO
independentemente
sustenta, pois a validade do aval, pelo sua autonomia jurídica, subsiste
teor do § 2° do aigo 899 do Código Civil que dispõe: Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome
Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a
subjacente. ao
0
indicar, na falta de indicação, 00 emitente ou devedor final . .. 2
obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorro de vício de forma Nesse sentido também a
jurisprudência. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL TITULOS DE CRÉDITO
NOTA PROMISSÓRIA AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDÉNCIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. 1.AjurisPrudérCta desta
Coe Superior consagro a autonomia do aval em relação à obrigação garantid a, considerando que, "como instituto tipicO do
direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficacia não estão
jungidas a da obrigação avalizado" (REsp n 883.859/SC, Relatora Ministra Nancy Andrigui. TERCEIRA TURMA, julgado em
o STF Doutrina.
10/3/2009, DJe 23/3/2009), Precedentes do STJ e d.
2 A autonomia é um mpoante principio cambiário. Ignorar OU mesmo relativizar esse princípio significa pôr em xeque o
arcabouço normativo que sustenta o regime jurídico que deve presidir as relações econômicas. 3.A autonomia
do aval não
se
tal desprovido
(STJ
confunde com a abstração do título de crédito e, portanto. independe de sua circulação. 4.Agravo regimen
- T4 Ag Rg no REsp 885261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. j. 02/10/2012). A emonstraçã0 da causa
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o deslinde da controvérsia, pois a obrigação do
para
subjacente da divida garantida por meio de aval, portanto. não contribui
avalista subsiste independente da obrigação avalizado Cabe ainda realçar que para fins de promover a ação de execução de
titulo extrajudiCial, exige-se apenas a apresentação pelo credor do titulo de crédito representativo da divida regularmente
frrml.

sem que se lhe imponha o ônus de comprovar a sua origem.

iante disso, destituída de qualquer razão jurídica a pretensão de anulação das cártulas por este fundamento Resta apreciar
o autor se obrigou validamente a satisfazer a divida pelo aval prestado pelo seu tesoureiro senhor Delúbio
Soares.
transações
tutária disposta no artigo 195, somente obriga-se pelas
ustenta o autor que por força de disposição esta
,anceiras" firmadas por seu presidente em conjunto com o tesoureiro ou com o secretário de finanças. Afirmação esta
sprovida de qualquer suporte poiso § l°do referido artigo 195 do estatuto reproduzido na petição inicial dispõe que a
ibertura e a movimentação de contas bancárias e demais transações financeiras em nome do Partido dos Tr_
everãO ser feitos, conjuntamente. pelo Presidente e pelo Secretário de Finanças ou tesoureiro da respectiva
xecutiva" O instituto do aval não guardo qualquer relação de direito com as ações administrativas elencada noareferid
rtigo do estatuto, porque não corresponde em nenhum sentido jurídico ou semântico com a locução "abertur
S
iovirnentaÇãO de contas bancárias e demais transações financeiras para as quais o estatuto exige a conco flia
omeados dirigentes partidário Ao contrário, segundo a conceituação clássica de Fran Martins, In, Titulos de Ciéditu,
orense, 8 edição. 1993, vol 1, pàg. 205 e 208 "Entende-se p or aval a obrigação cambiária assumida por alguém no intuito
e garantir o pagamento de letra de câmbio nas mesmas condições de um outro obrigado.. .0 aval é uma obrigação de
ermos do artigo 195, é para a movimentação
arantia própria dos titulos cambiários ou dos a eles equiparados.' Nos exatos t
los seus ativos financeiros que o estatuto do partido impõe a concorrência de seus dirigentes e não para instituir garantia de
)agamento de nota promissória regularmente emitida por seu Diretório Estadual. Ainda que o estatuto tivesse adotado a
xpressão 'transações financeiras" no significado de assumir obrigações de garantir pagamento é válido e regular o aval
0 do mesmo artigo estatutário ressalva a validade
)restado pelo seu tesoureiro Senhor Delúbio Soares, em razão de que o § 2
las transações financeiros expressamente autorizadas pelo seu tesoureiro ao dispor: "0 Partido dos Trabalhadores não
srcarà com o õnus de quaisquer transações financeiras efetuadas em seu nome ou com o seu CNPJ (Cadastro Nacional de
não tenham sido expressamente autorizadas pelo tesoureiro
Pessoas Jurídicas) por quaisquer pessoas filiados ou não, que
au pelo presidente da Comissão Executiva do órgâo correspondente." Assim, assumiu expressamente o partido o ônus pelas
transações financeiras autorizadas pelo seu tesoureiro, o que abrange a obrigação contraída por meio de aval. Diante disso,
é insustentável o argumento do autor de que o aval deveria ser prestado com a concorrência de dois dirigentes partidários
para sua plena eficácia jurídica. Também não se sustenta a alegação de que o senhor Delúbio Soares obrigou-se
pessoalmente e não como representante legal do autor, uma vez que no campo destinado ao aval nas notas promissórias
consta acima das suas assinaturas não questionadas, a identificação do Diretório Nacional do PT e o mesmo CNPJ/MF
exposto na petição inicial.
Assim, o aval não foi prestado pela pessoa física do referido tesoureiro, mas no qualidade de representante legal do autor,
obrigando-o a adimplir a obrigação cambiária expressa na càrtula, sem qualquer benefício de ordeni devido a natureza
autónoma do compiOmisso
portanto, inexiste a alegada nulidade na prestação do aval pelo tesoureiro senhor Delúbio Soares, com efeito de desobrigar o
autor ao pagamento da divida em execução, devendo o pedido ser julgado improcedente. Quanto a alegação do réu , de
litigância de má-fé pelo autor, não merece acolhida, pois o fato de a pretensão do autor ser improcedente, não implica em
ofensa aos ditames rninimos do direito de acesso à justiça e do amplo estabelecimento do contraditório constitucionalmente
pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito com
assegurado. Ante o exposto. JULGO IMPROCEDENTE O
fLindamento no artigo 269. inciso 1 do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e demais
despesas do processo, e honorários advocatiCios, que fixo em R$ 120.000.00 (cento e vinte mil reais), nos termos do art 20.
do CPC. atendendo à natureza da causa, a qual aduz matéria exclusivameflte de direito, que dispensou a instrução
§ 40
probatória. Publique-se. Intime-se,

18/07/2013
Juntada de Petição do Autor
substalecimento.
16/07/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/127 para publicação no Diário da Justiça Eletrônico
Intimação
Sentença: Trata-se de ação distribuída por dependência à Ação de Execução n° 2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
objeto é a declaração de nulidade dos títulos que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução não foi
mencionada a origem do crédito, sendo irnpossivel ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu origem aos titules
executados Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias, objeto da ação executiva, pelo então tesoureiro nacional do
Partido, Delúbio Soares foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se como abuso da
razão social ou em seu próprio nome; que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoladamente
obrigações em nome do Partido Nacional, pois os compromissos financeiros são feitos em nome da agremiação por
responsabiliZaÇáo pessoal do senhor
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto; e, portanto, frente a
Delúbio Soares, o autor, pessoa jurídica, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos nas notas
promissórias executadas. Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedência
iiÇ/(O."1O1 h
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apontado pela autoridade, tratar-se, em cognição sumária, de Juscelino Antônio
Dourado, pessoa ligada a Antônio Palocci Filho, tendo, por exemplo exercido o cargo de
chefe de gabinete no Ministério da Fazenda durante período da gestão de Antônio Palocci
Filho. O MPF manifestou-se, e opinou pela prisão apenas temporária de Juscelino Antônio
Dourado. Com isso, o Magistrado decreto a prisão temporária por cinco di
Requereu-se a revogação de sua prisão temporária. No entanto, a mesma se efetivou. A

28

autoridade policial requereu a imposição de medidas cautelares alternati as a prisão.
Com a manifestação favorável do MPF, tal requerimento foi acatado. Jusce_no 3cguc71
ação com as acusações, devidamente acompanhada, participando-se de interrogatóriôs e
depoimentos.

RELATÓRIO DE PROCESSOS NO ESTADO DO MATO GROSSO

1)

PROCESSOS: 29308-05.2005.811.0041
FORO: Cuiabá - MT.
VARA: 4a Cível.
DATA DE DISTRIBUICÃO: 23 de agosto de 2005
ACÃO: Execução de Título Executivo Extrajudicial
AUTOR: Rodrigo Stabille Piovezan
RÉU: Partido dos Trabalhadores (Diretório Nacional)

A) HISTÓRICO DO PROCESSO
A ação foi ajuizada com base em Nota Promissória avalizada pelo ex-tesoureiro Delúbio
de Castro Soares; sem a aposição necessária do Presidente do Partido dos
Trabalhadores Nacional, conforme previsão expressa do Estatuto do PT.
Alegamos ilegitimidade de parte, mas a defesa foi rejeitada. Interpusemos os recursos
cabíveis, mas foram julgados improcedentes. Em 03/10/2017 o processo foi suspenso
por interposição de Agravo de Instrumento, o qual está sobrestado aguardando
julgamento de Recurso Especial.
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Marineide Caires
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Valdir Dalarmelina Filho <valdir@pt.org.br>
quinta-feira, 4 de abril de 2013 12:46
marineide.caires@pt.org.br; solange@pt.org.br; francisco@pt.org.br;
celma@pt.org.br; rodrigo@buenodeaguiar.com.br
ENC: PROCESSO 277/2005 - MOVIMENTO DE 04.04.2013
29

Boa tarde,
Dando continuidade ao movimentação ocorrido no processo 277/2005, hoje 04.04.2013, também tivemos
bloqueios e

transferências, sendo que, alguns bancos apenas demonstraram hoje a movimentação de ontem.
Sendo assim, atualizamos abaixo a movimentação em cada conta.

' 7/2005 - DATA 23/08/2005
21a V.C. CUIABÁ/MS
VALOR DA AÇÃO R$ 916.887,00 E ATUALIZADA R$ 1.021 105,00— VLR ATUALIZADO (03.04.2013) R$ 1.040.576,05
AUTOR: RODRIGO STABILLE PIO VEZAN
REF:. NOTA PROMISSORIA ASSINADA POR DELUBIO SOARES - VALOR FORAM BLOQUEADOS

NA CONTA DO DN
SITUAÇÃO :. AGUARDAMOS ANDAMENTO DO PROCESSO.

CEF - AG 0251 C/C 13-2
Dia 03.04.2013

.

Desbl. -( lançam/to a debito na dc) valor bloqueado em 25.05.2011...................................R$ 2.634,20
Novo bloqueio (mesmo processo) ..........................................R$ 34.077,92

Dia 04.04.2013
Desbloqueio - (lançam/to a credito na dc) valor bloqueado em 25.05.2011............
Obs. O valor devera efetivamente sair desta conta em 04.04.13 como transferência

SANTANDER - AG 0319 - C/C 13.005798-2
Dia 03.04.2013
Desbl. (transferência) - valor bloqueado em 25.05.2011............R$ 3.566,92
Novo bloqueio (mesmo processo) ...........................................R$ 3.679,78

ITAU - AG 057 dc 59963-1
Dia 03.04.2013
Novo bloqueio (mesmo processo) .........................................R$ 2.395,55
Desbloqueio - valor bloqueado em 25.05.2011 ........................R$ 635,21
Transferência de vir bloq em 25.05.2011 ......... . ......................... R$ 635,21

BANESE - AG 034 C/C 03.102075-0

R$ 2.634,20

Dia 02.042013
Novo bloqueio (mesmo processo) ..... . .............. . ....................R$ 1.633,51 /
Dia 03.04.2013
Desbloqueio - valor bloqueado em 25.05.2011 ..... .. ........ . ........R$ 1.186,71
Transferência de vir bloq em 25.05.2011.... . .............................. R$ 1.186,71 /

BANRISUL - AG 0413 C/C 0.021156.0-2
Dia 03.04.2013
Novo bloqueio (mesmo processo) ......................... . ...............R$ 1.048,20
Transferência de vir bloq em 25.05.2011...................................R$ 1.871,79

BASA - AG 048 C/C 071958-6
Dia 03.04.2013
Novo bloqueio (mesmo processo) ............ . ............... . ............R$ 1.303,07

PARÁ AG 026 C/C 301810-5
03.04.2013
Transferência de vir bioq em 25.05.2011.......... . ...... . ............. . ...R$ 1.334,94

BRB AG 023 C/C 600.308-9
Dia 03.04.2013
Transferência de vir bloq em 25.05.2011

Qualquer duvida favor entrar em contato

Saudações Petistas,
VALDIR DALARMELINA FILHO
P

ido dos Trabalhadores - Diretório Nacional

- Sistema de Arrecadação de Contribuição Estatutária
011 3243.1383

R$ 780,54

í
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Marineide Caires
De:
Enviado em:
Para:

Valdir Dalarmelina Filho <valdir@pt.org.br >
terça-feira, 11 de junho de 2013 18:34
solange@pt.org.br; marineide.caires@pt.org.br; francisco@pt.org.br;
celma@pt.org.br
ENC: bloqueio judicial
rs

Assunto:

31
COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O BLOQUEIO ABAIXO

Bom dia Marineide,
Hoje tivemos bloqueios em nossas contas conforme abaixo
277/2005 - DATA 23/08/2005
21v.C. CUIABÁIMS
LOR DA AÇÃO R$ 916.887,00 E ATUALIZADA R$ 1.021.105,00
i OR : RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
REF:. NOTA PROMISSORIA ASSINADA POR DELUBIO SOARES - VALOR FORAM BLOQUEADOS
NA CONTA DO DN
SITUAÇÃO :. AGUARDAMOS ANDAMENTO DO PROCESSO.

O

CEF
R$ 38.886,18
SANTANDER R$ 12.460,33
BCO ITAU
R$ 8.167,02
BCO BANRISUL R$ 2.607,90
BRB
R$ 4.072,56
BANESE
BASA
BANPARA

.

R$ 1.930,83
R$ 2.509,80
R$ 5.995,92 ............total de R$ 76.630,54

Qualquer duvida favor entrar em contato

Saudações Petistas,
VALDIR DALARMELINA FILHO

Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional SACE- Sistema de Arrecadação de contribuição Estatutária
011 3243.1383

QG

1

Marineid Cirpç
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

u

Valdir Dalarmelina Filho <valdir@pt.org.br>
segunda-feira, 17 de junho de 2013 11:09
marineide.caires@pt.org.br; solange@pt.org.br; celma@pt.org.br;
francisco@pt.org.br
BLOQUEIO JUDUCIAL 277/2005
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Bom dia Marineide,
Hoje tivemos bloqueios em nossas contas conforme abaixo
277/2005 - DATA 23/08/2005
21V.C. CUIABÁJMS
VALOR DA AÇÃO R$ 916.887,00 E ATUALIZADA R$ 1.021.105,00
AUTOR: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
REF:. NOTA PROMISSORIA ASSINADA POR DELUBIO SOARES - VALOR FORAM BLOQUEADOS
CONTA DO DN
UAÇÃO :. AGUARDAMOS ANDAMENTO DO PROCESSO.

P

CEF
369,66
R$
SANTANDER
951,43
R$
BCO ITAU
R$ 11.485,49
BCO BANRISUL R$
200,33
BRB
R$ 2.244,74
BANESE
5,80
R$
BASA
0,00
R$
BAN PARA
0,00
R$

ainda não lançado no extrato
-- ainda
não lançado no extrato...

Qualquer duvida favor entrar em contato

Saudações Petistas,
VALDIR DA LA RMELINA FILHO
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional SACE- Sistema de Arrecadação de contribuição Estatutária
011 3243.1383

total de R$ 15.257,45

LOLy
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PROCESSO -221125 20 a V.C. CUIABÁ/MS - efeitos gerais
VALOR DA AÇÃO R$ 869.221,51

1&*J.

AUTOR: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
REF:.
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SITUAÇÃO:.

BCO

BANESE

[1:

VALOR
R$ 345,85

BLOQ

R$ 28.350,96/ 13/12/2013

BANPARA

R$ 12.411,08

13/12/2013

BANRISUL

R$ 1.016,49

13/12/2013

R$ 924,06

13/12/2013

R$ 4.986,61

13/12/2013

BASA

BRB

BRASIL

CEF

ITAU

TOTAL

DESBL

TRANSF

13/12/2013

BANESPA

R$ 0,00
R$ 16.092,00-" 13/12/2013
R$ 4.953,66

R$ 69.080,71

R3 Eiík

/ 13/12/2013
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Assunto: CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
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Partes

Andamentos
09/02/2018
Juntada de Petição do Réu e documentos
Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.
Petição do Réu e Documentos, Id: 1281691, protocolado em: 07/02/2018 às 17:44:17
0311012017
Suspensão do Processo
04/09/2017
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 29/08/2017, foi disponibjljzado no DJE n° 10095,
de 04/09/2017 e publicado no dia 05/09/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem
intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE MAURO BIANCHINI
FERNANDES - OAB:3225,MT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, representando o polo
ativo; e FLÁ VIA ACERBI WENDEL - OAB:1 63.597/Sp FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ OAB:163597 HÉLCIO CORRÉA GOMES - OAB:2903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR 0A13:48.353/Sp, representando o polo passivo.
01/09/2017
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE n° 10095, com previsão de disponibilização
em 04/09/2017, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 29/08/2017, onde constam como patronos
habilitados para receberem intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE
MAURO BIANCHINI FERNANDES - 0A13:3225/MT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 0A13:6557 MT
representando o polo ativo; e FLÁ VIA ACERBI WENDEL - OAB:163.597/Sp FLAVIA ACERBI WENDEL
CARNEIRO QUEIROZ - OAB:163597, HELCIO CORRÉA GOMES - OAB:2.933-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE
AGUIAR - OAB:48.353/5p representando o polo passivo.
31/08/2017
Carga
De: Gabinete - Quarta Vara Cível
Para: Quarta Vara Cível

29/08/2017
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2310512013
Despacho->Suspensão ou Sobrestamento->Convenção das Partes
Ofício n° 030/2013-GAB Cuiabá-MT, 23 de maio de 2013.

Ref: RAI n° 47.771/2013 - 5 Sec. Cível

Senhor Relator:

Em atenção ao Ofício n° 445/20135a Sec. Cível, relativo ao Agravo de Instrumento n°
47771/2013 - Classe 202-CNJ - Comarca de Cuiabá - (Ação de Execução p/ Título
Extrajudicial n° 277/2005), em que é Agravante Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores e Agravado Rodrigo Stabille Piovezan, comunico a Vossa Excelência que
gravante cumpriu o disposto no art. 526 do CPC e presto as seguintes informações:
Trata-se de decisão proferida em Ação de Execução ajuizada em 23/08/2005, cujo
crédito não foi ainda satisfeito, que afastou a alegação de impenhorabilidade de valores
disponíveis em instituições bancárias, bem como autorizou o levantamento de valores já
bloqueados, por se tratar de execução por título extrajudicial, não sendo cabível a
exigência de caução.
Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Estas são as informações.
Respeitosamente,

dYmara G.R.Paiva Zanolo
Juíza de Direito

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
DD. RELATOR DO RECURSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx
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CUIABÁ - MT
13/05/2013
Carga
De: Vigésima Primeira Vara da Capital
Para: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível

10/05/2013
Concluso p/Despacho/Decisão
Nesta data, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito em substituição legal da
Vigésima Primeira Vara da Capital, José Arimatéa Neves Costa

36

10/0512013
Certidão
Certifico e dou fé que o agravante cumpriu com o disposto no artigo 526 do CPC.
10/05/2013
Juntada de Ofício
Pedido de informação do AI
05/2013
orrendo Prazo
130
03/05/2013
Juntada de Petição do Réu
Requer a juntada do cópia do agravo interposto.
30/04/2013
Decorrendo Prazo
130
24/04/2013
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 2013/79 foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico 9035 Páginas: 98/1 02 do dia 23/4/2013 e publicado em 24/4/2013
quarta-feira
Intimação Folhas:
cutado da penhora realizada via bacen as fls. 725/728 para querendo manifestar no
prazo legal

24/04/2013

Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 20 13/79 foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico 9035 Páginas: 98/102 do dia 23/4/2013 e publicado em 24/4/2013
quarta-feira
Intimação Folhas:
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em titulo
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a divida, não
ofereceu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
http //servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218 autos em apenso). As fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
em apenso.
Na petição de fis. 684//711,0 exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
de reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de
que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
ronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
rnou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
da Lei 11 .694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
pusregit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
eitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
por convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
vez iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a

.
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conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13', a alteração processual "não
pode atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
isto é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados soba pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001. 4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR À
LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSÁRIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
tença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
imento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
nto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
unal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
processuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de lis. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan

,

,

Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01.872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §20 do
art. 10 do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
http://servicos.tjmtjus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx
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22/04/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/79 para publicação no Diário da
Justiça Eletrônico
Intimação
executado da penhora realizada via bacen as fis. 725/728 para querendo manifestar no
prazo legal
22/04/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/79 para publicação no Diário da
Justiça Eletrônico

TRLJ*L

EkLL

39

Intimação
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil SIA, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
receu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
ade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218 autos em apenso). As fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
em apenso.
Na petição de fis. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
ão pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de
que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
se pronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
lei tornou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx
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vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
"tempus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
respeitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
r convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não
pode atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
isto é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUíZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001.4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
bunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
UX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR À
LEI 10.352/200 1 - REMESSA NECESSARIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1 092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
http://servicostjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
processuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fls. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan

Di
EM

Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01 .872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §21do
art. 1° do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
ta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
3
Intimação
executado da penhora realizada via bacen as fls. 725/728 para querendo manifestar no
prazo legal
22/04/2013
Intimação
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil SIA, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
ofereceu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fIs. 218 autos em apenso). As lis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
te caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
apenso.
Na petição de lis. 684//711,0 exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
de reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fl. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fls. 684/711, de
http//servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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que não incide a im penhora bilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
se pronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
lei tornou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
tempus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
respeitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
u a sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
orrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
eodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
por convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
vez iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
c 1 eos feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não
atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
i
é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1 990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001.4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL -
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SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR À
LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSÁRIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1 092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
ndimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
#essuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso Xl do ad. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fls. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan

TLkL
Ma
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Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01.872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §21do
ad. 1° do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
17/04/2013
Juntada de Petição do Autor
rma numero de conta

lis

12/04/2013
Carga
De: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível

Para: Vigésima Primeira Vara da Capital

27/03/2013
Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título extrajudicial ajuizada
no ano de 2005.
Até o momento, o exequente não logrou êxito em receber seu crédito e após o advento
da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se beneficiar da alegação de
impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas correntes no Banco do
Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada a depósito pelo fundo
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrjnt.aspx
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paridário.
Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não ofereceu bens à penhora, não
embargou a execução.
Ajuizou ação declaratória de nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual
foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para suspensão da ação executiva,
diante da ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218
autos em apenso).
Às fis. 601 destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o
exequente preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação
declaratória em apenso.
Na petição de fis. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida.
Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão ao exequente.
Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título judicial,
execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial.
Na ação declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da
prova inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso.
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
cutiva o que pretendia na ação declaratária e foi indeferido.

S

Além disso, não existe previsão legal expressa de exigência de caução para
levantamento de valores em ação executiva não embargada, pela simples existência de
ação declaratória com pretensão de desconstituir os títulos objeto da ação executiva.
Conforme a planilha de cálculo juntado com a referida petição do exequente, o valor da
dívida atinge quase dois milhões de reais, e o executado já demonstrou que não tem
intenção de pagá-la.
A exigência de caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se
sustenta, mormente quando não se trata de execução provisória, tampouco de título
judicial.

.

Dessa forma, revogo a parte da decisão de fI. 601, para dispensar a exigência de caução
para levantamento de valores bloqueados.

Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de que não incide a impenhorabilidade da
Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já se pronunciou sobre a matéria
rsas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova lei tornou impenhorável o fundo
idário.
O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz
argumentos ainda não apreciados nestes autos.

Assim, passo a apreciar tais alegações:
Sustenta o exequente a não incidência da referida lei, em razão de não se tratar de regra
de natureza jurídica eminentemente processual, mas sim regra de direito material ou
ético-social, não podendo ser dada aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e
acabado, seja no tempo em que surgiu o direito à penhora, seja no tempo da
constituição do crédito.
Argumenta que os títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da
penhora de recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria
prestado serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se
tornar impenhoráveis.
Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação, em observância
à segurança jurídica.
http://servicostjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade, passou a vigir quando o processo estava
na fase de penhora, inclusive já tendo sido realizada uma primeira penhora de valores, a
qual foi mantida porque efetivada antes da vigência da lei, traz surpresa ao exequente,
pois a aplicação da lei nova ao processo em curso inova as regras em processo cuja
relação processual se formou sob a égide da lei anterior.
Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação imediata de
leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio "tempus regit
actum".
Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve respeitar o ato
processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova somente após a
conclusão do ato processual anteriormente iniciado.

45

Sendo o processo uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os
desdobramentos decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de
Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito
Processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume,
pág. 249/250:

.

processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a composição
lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu fim. Entre os
atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, pode-se citar os
que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos alegados e
solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a produção de
provas e a sentença.
No plano meramente procedimental, há atos, das partes e dos órgãos jurisdicionais, que
somente refletem sobre o rito, sem influir na relação processual e no encaminhamento
do feito rumo à solução do litígio. E o que ocorre, por exemplo, quando as partes
ajustam uma ampliação ou redução de prazo; quando dividem entre si um prazo comum
de vista dos autos; quando se adia uma audiência por acordo das partes ou deliberação
do juiz; quando se convenciona substituir um rito especial pelo ordinário; quando se
prorroga a competência de um juiz por convenção ou ausência de declinatória de foro
etc."

Nesta linha de raciocínio, uma vez iniciado o ato processual da penhora, no processo
executivo, é certo que até a conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual
vigente quando se iniciou referido ato processual.

,

undo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual civil e os feitos pendentes,
de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não pode atingir situações
processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga, isto é, não pode ferir
os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio constitucional de amparo a
esses direitos possui, aqui, também, plena e integral vigência."

Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual iniciado
sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À DECISÃO DO
JUÍZO MONOCRÁTICO.
1. (...)
http://servicos.tjmt.jusbr/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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A adoção do princípio tempus regit actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito
aos atos praticados sob o pálio da lei revogada, bem como aos efeitos desses atos,
impossibilitando a retroação da lei nova. Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da
sentença regula os recursos cabíveis contra o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão
ao duplo grau obrigatório de jurisdição.
In casu, a sentença foi proferida em 19/11/1 990, anteriormente, portanto, à edição da
Lei 10.352/2001.
Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo,
para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011,
DJe 06/05/2011)Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág.
245/246

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA PUBLICAÇÃO ANTERIOR À LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSÁRIA CABIMENTO.
ratando-se de sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei
10.352/2001, o cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60
(sessenta) salários mínimos.
O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento processual, implica
respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como aos
desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a
condenação imposta ao recorrente como entender de direito.
(REsp 1092058/SP, ReI. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/05/2009, DJe 01/06/2009)

ai-se dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os
os atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou
iniciados e seus desdobramentos.
A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da vigência da nova lei,
tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia sido realizado em
dezembro de 2007.
Ocorre que novos bloqueios fazem parte do mesmo ato processual, a penhora, sendo
meros desdobramentos da primeira ordem de bloqueio.
Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei anterior, que não
previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o entendimento jurisprudencial
quanto à aplicação da lei nova somente para atos processuais novos, revogo as
decisões que determinaram a aplicação da impenhorabilidade do inciso XI do art. 649 do
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx
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CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fis. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos:
Credor: Rodrigo Stábille Piovezan
Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01.872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §21do
art. 10 do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central.
Providencie-se extrato analítico da conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação
executiva, juntando-se nos autos.
Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o
exequente a conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de
alvará.
abá-MT, 27 de março de 2013.

é

Vandymara G. R. Paiva Zanolo
Juíza de Direito

http //servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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25109/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 526/2006-Esc
Digite o texto do ofício: Reiterando o Ofício n. 285/2006, datado de 12.05.2006, requisito
a Vossa Senhoria que informe este Juízo dos valores porventura existentes na conta
bancária n.° 1408089, agência 3344, dessa instituição financeira, de titularidade do(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/0002
51. Em havendo valores, proceda à penhora, bloqueando o valor até o limite do débito
atualizado de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

aL& SUFIEtMIk

Destinatário: GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A - AGÉNCIA 3344 (EMPRESARIAL
CENTRO - SÃO PAULO)
25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 525/2006-ESc
Digite o texto do ofício: Considerando o processo acima indicado, solicito a Vossa
, lência que disponibilize na Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
so, n.° 600.000-2, agência 0417 do ;banco Bradesco, mediante transferência, a
importância de R$1.156.78482 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativa ao crédito exequente que
deverá ser deduzido do repasse do Fundo de Participação Partidária destinada ao(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/0002
51, com a finalidade de garantir a execução
Destinatário: PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1/1
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1910 912006
Decisão Interlocutórja
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores oferecem Exceção de PréExecutividade, nos autos de execução movida contra si por Rodrigo Stabille Piovezan,
sob o fundamento de que os títulos que instruíram a execução não se revestem de
liquidez e certeza, uma vez que o excepto não observou o que dispõe o Estatuto do
Partido dos trabalhadores ao firmar as notas promissórias.
Sustenta, ainda, que o excepto deixou de instruir a inicial com o contrato particular que
deu origem a dívida, agindo de forma ardil com objetivo de ocultar quem realmente foi o
beneficiário dos serviços eventualmente prestados, configurando, assim, a ausência de
relação jurídica entre as partes.

49/

Aduz também que o Diretório Nacional e o Diretório Estadual são pessoas jurídicas
distintas, sendo que o Diretório Nacional não pode se responsabilizar pelas dívidas
contraídas pelo Diretório Estadual.
Por fim, sustenta sua ilegitimidade passiva em decorrência da proibição estatutária da
pessoa jurídica ser representada, isoladamente, por seu tesoureiro.
O excepto aduzindo, preliminarmente, o não cabimento da presente exceção de préexecutividade, por não encontrar amparo legal, sustenta ainda que na via excepcional da
exceção de pré-executividade não se discute matérias que não sejam de ordem pública
ou vícios que possam ser acolhidos de plano, o que não se verificou neste caso.
to ao mérito, o excepto refuta as alegações do excipiente, sustentando que o
Diretório Nacional do PT figura na cártula como avalista, e que se fez representar por
seu tesoureiro de campanha e dirigente, Delúbio Soares, pessoa que goza de poderes
estatutários para operar transações financeiras.
É o relatório. Decido.
A exceção de pré-executividade, embora não encontre previsão legal, vem sendo
admitida pela doutrina e jurisprudência, como meio de o devedor opor-se à execução,
nos casos de nulidade ou outras questões de ordem pública, passíveis de serem
apreciadas de plano, independente de instrução probatória, contudo, não é o caso da
presente exceção, uma vez que o excipiente pretende discutir ilegitimidade passiva com
fulcro no Estatuto Partidário, matéria que, por si só, enseja dilação probatória a respeito
da data em que o tesoureiro do partido foi destituído do cargo.
Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:
REsp 801347 / MC; RECURSO ESPECIAL 2005/0199759-7 - PRIMEIRA TURMA - STJ
Em ta:
PR
ESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MATÉRIAS PASSÍVEIS
DE ARGÜIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA
RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO.
A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita
as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade,
independentemente da garantia do juízo. 2. Não é possível a argüição de ilegitimidade
passiva por exceção de pré-executividade, se, para a aferição dessa, for necessária
dilação probatória. 3. É inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 4. "A decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes, sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad
causam, é impugnável por meio de agravo, uma vez que não põe termo à relação
processual" (Resp 364339/SP, Primeira Turma, Mm. Luiz Fux, DJ de 21 .06.2004). 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (grifo nosso)
DJ 03.04.2006 p. 288
tP:f/servicos.tJmt.jusbrfprocessos/comarcas/dadosprocessØpr.nt
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No mesmo sentindo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido
que:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - N°
18264/2002 - CLASSE II - 15 -COMARCA DE SORRISO.
E ME N TA:
AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUESTIONAMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA - MATÉRIA RELATIVA A
EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE SIMPLES
PETIÇÃO COM FEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTUIVIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO.

X I"
I
F:

50

A discussão acerca da origem da dívida, assim como o seu valor e forma de correção
pactuada, não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, na medida em
que referido instituto é reservado apenas a apreciação dos requisitos formais do titulo
executivo. (grifo nosso)
Data de Julgamento : 04-11-2002
Além disto, o disposto no art. 195, § 1°, do Estatuto Partidário do PT, que exige a
participação conjunta do presidente do partido com o tesoureiro refere-se às
movimentações financeiras, através de contas bancárias, circunstância totalmente
diversa da exposta nesta execução de título executivo extrajudicial.
e sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO-CABIMENTO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA - CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 235 DO STJ-AGRAVO PROVIDO. 1-A exceção de pré-executividade é
incidente excepcional na execução, cabível tão-somente para discussão de matérias que
ensejam a sua nulidade, ou a falta de pressupostos essenciais para o seu
prosseguimento. 2. Em sendo proposta para discutir o mérito da execução, como
cláusulas contratuais, a exceção deve ser indeferida, uma vez que tal matéria é objeto
de embargos, devendo ser argüida somente quando o juízo estiver garantido. 3. A
propositura de ação revisional para discutir o contrato objeto de execução não enseja a
suspensão da mesma. 4. Absolutamente desnecessária a reunião das ações de
execução e revisional pela conexão, se esta última já encontra-se julgada, inteligência
da Súmula do STJ. (Rec. Agravo de Instrumento 8697/2004 - classe II, 15— Comarca de
Rondonópolis, j. 04.4.2005). (grifo nosso).
Não restou evidenciado o emprego de qualquer manobra fraudulenta ou deslealdade
processual por parte do excipiente ao ajuizar a presente exceção, trata-se tão somente
d
erpretação diversa à dispositivo legal. Sendo assim, não se configurou a litigância
d
-fé.
Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré- executividade e determino o
prosseguimento do feito, deixando de condenar o excipiente ao pagamento dos
honorários advocatícios, por ser incabível em simples incidente processual.
Defiro o pedido de folhas 96/98. Expeça-se ofício.
Intimem-se
Cuiabá - MT, 19 de Setembro de 2006.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
Juíza de Direito
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Mandado de Intimação Expedido
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ - MT
JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA DA CAPITAL
221125 §17,:

UF

LL

51
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Execução Por Quantia Certa

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.a JUIZA João Ferreira Filho
NÚMERO DO PROCESSO: 2005/277.
VALOR DA CAUSA: R$ 959.487,42
ÈCIE: Execução por quantia certa
PARTE AUTORA: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA
SILVA - PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
PARTE REQUERIDA: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
CNPJ: 01 .872.993/0001-54, ENDEREÇO: RUA GENERAL MELLO 351, BAIRRO:
POÇÃO, CIDADE: CUIABÁ-MT.
ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.(s) LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR FLÁVIA ACERBI WENDEL - HÉLCIO CORRÊA GOMES

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o,$), de
conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s),
como parte(s) integrante(s) deste mandado.

DECISAO/DESPACHO: Intimem-se os executados das penhoras realizadas pelo sistema
BACEN/JUD, sendo que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deverá ser
intimado via imprensa, uma vez que possui patrono constituído nos autos e o Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores deverá ser intimado por mandado. Proceda-se o
reforço da penhora, pelo sistema BACEN/JUD, descontando-se os valores já bloqueados
e transferidos para a Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Int.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2008.

Marise Fátima Falcão Dias
Gestora Judicial em substituição legal
http:/fservicos.tjmt.jus.br!processos/comarcas/dadosprocessoprjntaspx
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Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 2013/127 foi disponibiliZadO no Diario da Justiça Eletrônico 9093 Páginas.
104/110 do dia 17/7/2013 e publicado em 18/7/2013 quinta-feira
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Intimação Folhas:

° 2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
Sentença Trata-se de ação distribuída por dependência à Ação de Execução n autor alega que na ação de execução não foi
O
nulidade dos títulos que instruem referida execução.
jurídica que deu origem aos títulos
objeto é a declaração de
mencionada a origem do crédito, sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação
innI do
executados Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias objeto da ação executiva, pelo então tesor
Partido. Delúbio Soares, foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se
flte
razão social ou em seu próprio nome; que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isame 52
çp-a
/
obrigações em nome do Partido Nacional, poisas compromissos financeiros são feitos em nome da agremio por
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto; e, portanto, frente a responsabiliZaÇão pessoo s1 I IItO
Delúbio Soares, o autor, pessoa juridica, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apus
Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedénci
promissórias executadas
do pedido com a declaração de nulidade dos títulos executivos em relação ao Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores com a condenação do réu aos õnus da sucumbência. Juntou copia do seu estatuto social aprovado em
reunião de 05/10/2007, da referida Ação de Execução e outros documentos A tutela antecipada pedida foi indeferida ãs fls
218 O réu contestou, alegando coisa julgada, em razão do trânsito em julgado do v, acordão proferido no recurso de agravo
78591/2008, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo autor na execução com o mesmo
de instrumento n°
fundamento Sustenta que o autor não se utilizou dos embargos do devedor para opor-se â execução, exaurindo-se todas os
meios processuais para atacar os títulos de crédito.

•

Afirma que o Estatuto do Partido dos Trabalhadores dá autonomia gerencial e financeira ao tesoureiro para assumir
0 do artigo 195 do Estatuto. Alega litigància
obrigações financeiras, por conta da presença da interjeição alternativa 'ou" do § 2
de má-fé do autor, e ao final requer a extinção do processo em razão da coisa julgada, e a improcedência do pedido com a
condenação do autor aos ânus da sucumbência. O autor impugnou a contestação reiterando os fundamentos da petição
inicial e a procedência do pedido. Intimadas as partes para especificação de provas, o réu requereu o julgamento antecipado
da lide e o autor requereu o depoimento "pessoal do requerente", a fim de comprovar a inexistência de relação jurídica entro
autor e réu, inquirição de testemunhas e perícia na contabilidade de ambos. Foi indeferida a produção de provas por estar a
lide suficientemente instruída, comportando o julgamento antecipado. Desta decisão o autor interpõs agravo retido. sendo
mantida a decisão agravada. E o relatório. Decido A matéria controvertida nesta lide repousa no aval prestado pelo senhor
Delúlio Soares, como representante legal do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores nas notas promissórias que
aparelham a Ação de Execução. que o réu promove contra o autor e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores.
Sustenta o autor que referido aval fere as disposições estatutárias do Partido, mas precisamente a contida no seu artigo 195
Diante de tal alegação, que sustenta o pedido de declaração de nulidade, ressalta-se a desnecessidade de dilação probatória
com inquirição de pessoas e realização de pericias contábeis, uma vez que em nada contribuirão para o deslinde da
controvérsia, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide no formato previsto no artigo 330. inciso 1 do Código de
Processo Civil. Na contestação, o réu arguiu a prejudicial de coisa julgada, consubstanciada no julgamento do Agravo de
Instrumento n° 78591/2006, todavia no referido recurso não houve apreciação e julgamento de mérito da materia debatida
nesta ação, limitando-se o julgado a decidir que a suposta ineficácia, nulidade ou anulabilidade das cártulas em contradição
com a alegada ilegitimidade de parte, foge do âmbito da exceção de pré-executividade em que fora arguida. Por força do
disposto no artigo 467 do Código de Processo Civil, a coisa julgada correlaciona-se apenas com a sentença, não se
ajustando, de regra, ãs decisões interlocutóriaS sujeitas a recurso de agravo de instrumento, como no caso. Assim, rejeito a
alegação de que a não interposição de embargos do devedor na ação executiva exauriu
arguição de coisa julgada Quanto à
todas as defesas, a não propositura de embargos do devedor para pleitear a declaração de nulidade das notas promissórias
que embasam a ação de execução promovida pelo réu não impede a alegação de nulidade das notas promissórias por meio
de ação ordinãria Isso porque a ausência de interposição de embargos do devedor causa efeitos somente em relação ao
processo executivo, arcando o executado com os ônus de não tê-lo feito, na forma então prevista na legislação processual
civil, mas não o impede de buscar as vias ordinárias. não havendo impedimento a apreciação do mèrito desta ação ordinária.
O argumento do autor de que o réu não aparelhou a ação de execução com a prova da relação jurídica subjacente ãs notas
promissórias em execução, com a finalidade de demonstrar a sua obrigação solidária pelo aval prestado nos títulos, não se
sustenta, pois a validade do aval, pela sua autonomia jurídica, subsiste independentemente da validade do negócio juridico
do artigo 899 do Código Civil que dispõe: Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome
subjacente, ao teor do § 21
Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a
indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. ...] 21
obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vicio de forma. Nesse sentido também a
jurisprudência DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TITULOS DE CRÉDITO,
NOTA PROMISSORIA. AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDÉNCIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. lA jurisprudência desta
Corte Superior consagra a autonomia do aval em relação à obrigação garantid a, considerando que, "como instituto tipico do
direito cambiário o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficacia não estão
jungidas à da obrigação avalizada" (REsp n. 883.859/SC, Relatora Ministra Nancy Andrigui, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/3/2009, DJe 23/3/2009). Precedentes do STJ edo STF. Doutrina,
2 A autonomia é um importante principio canibiário. Ignorar ou mesmo relativizar esse princípio significa pôr em xeque o
arcabouço normativo que sustenta o regime juridico que deve presidir as relações econômicas. 3.A autonomia do aval não se
confunde com a abstração do titulo de crédito e, portanto, independe de sua circulação. 4.Agravo regimental desprovido (STJ
- T4. Ag Rg no REsp 885261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 02/10/2012). A demonstração da causa
11pJtscrvi
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subjacente da divida garantida por meio de aval, portanto, não contribui para o deslinde da controvérsia, POIS a obrigação do
avalista subsiste independente da obrigação avalizada Cabe ainda realçar que para fins de promover a ação de execução de
titLllO extrajudicial, exige-se apenas a apresentação pelo credor do titulo de crédito representativo da divida regularmente
formal, sem que se lhe imponha o õnus de comprovar a sua origem.
Diante disso. destituída de qualquer razão jurídica a pretensão de anulação das cártulas por este fundamento. Resta apreciar
se o autor se obrigou validamente a satisfazer a divida pelo aval prestado pelo seu tesoureiro senhor Delúbio Soares.
Sustenta o autor que por força de disposição estatutária disposta no artigo 195, somente obriga-se pelas 'transações
financeiras" firmadas por seu presidente em conjunto com o tesoureiro ou com o secretário de finanças. Afirmação esta
desprovida de qualquer suporte. poiso § l ° do referido artigo 195 do estatuto reproduzido na petição inicial dispõe que a
"abertura e a movimentação de contas bancárias e demais transações financeiras em nome do Partido dos Trabalhadores
respect4/rftELLC.k
deverão ser feitas, conjuntamente, pelo Presidente e pelo Secretário de Finanças ou tesoureiro da
Executiva" O instituto do aval não guarda qualquer relação de direito com as ações administrativas elencajias no referido ,"
/
artigo do estatuto, porque não corresponde em nenhum sentido jurídico ou semântico com a locução "abela e a
çidUeS
movimentação de contas bancárias e demais transações financeiras", para as quais o estatuto exige a conorrén
dtffe
nomeados dirigentes partidário. Ao contrário, segundo a conceituação clássica de Fran Martins, ln, Titules bc prá
Forense, 8 edição, 1993, vol. 1, pág. 205 e 208: "Entende-se por aval a obrigação cambiária assumida por alguém n intui
de garantir o pagamento de letra de câmbio nas mesmas condições de um outro obrigado.. .0 aval é uma obrigação de
garantia própria dos títulos cambiárioS ou dos a eles equiparados." Nos exatos termos do artigo 195, é para a movimentação
dos seus ativos financeiros que o estatuto do partido impõe a concorrência de seus dirigentes, e não para instituir garantia de
pagamento de nota promissória regularmente emitida por seu Diretório Estadual. Ainda que o estatuto tivesse adotado a
expressão "transações financeiras" no significado de assumir obrigações de garantir pagamento, é válido e regular o aval
prestado pelo seu tesoureiro Senhor Delúbio Soares, em razão de que o § 20 do mesmo artigo estatutário ressalva a validade
das transações financeiras expressamente autorizadas pelo seu tesoureiro ao dispor: "0 Partido dos Trabalhadores não
arcará com o õnus de quaisquer transações financeiras efetuadas em seu nome ou com o seu CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas) por quaisquer pessoas, filiados ou não, que não tenham sido expressamente autorizadas pelo tesoureiro
ou pelo presidente da Comissão Executiva do õrgão correspondente." Assim, assumiu expressamente o partido o ànus pelas
transações financeiras autorizadas pelo seu tesoureiro, o que abrange a obrigação contraída por meio de aval. Diante disso,
é insustentável o argumento do autor de que o aval deveria ser prestado com a concorrência de dois dirigentes partidários
para sua plena eficácia jurídica. Também não se sustenta a alegação de que o senhor Delúbio Soares obrigou-se
pessoalmente e não como representante legal do autor, uma vez que no campo destinado ao aval nas notas promissórias
consta acima das suas assinaturas não questionadas, a identificação do Diretório Nacional do PT e o mesmo CNPJ/MF
exposto na petição inicial.
Assim, o aval não foi prestado pela pessoa física do referido tesoureiro, mas na qualidade de representante legal do autor,
obrigando-o a adimplir a obrigação cambiãria expressa na cártula, sem qualquer benefício de ordem devido a natureza
autônoma do compromisso
Portanto, inexiste a alegada nulidade na prestação do aval pelo tesoureiro senhor Delúbio Soares, com efeito de desobrigar o
autor ao pagamento da divida em execução, devendo o pedido ser julgado improcedente. Quanto à alegação do réu . de
litigância de má-fé pelo autor, não merece acolhida, pois o fato de a pretensão do autor ser improcedente, não implica em
ofensa aos ditames mínimos do direito de acesso á justiça e do amplo estabelecimento do contraditório constitucionalmente
assegurado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito com
fundamento no artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e demais
despesas do processo, e honorários advocaticios, que fixo em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos termos do art. 20.
do CPC. atendendo á natureza da causa, a qual aduz matéria exclusivamente de direito, que dispensou a instrução
§ 40
probatória. Publique-se, Intime-se.

18/07/2013
Juntada de Petição do Autor
s u bsta leci me n to.
16/07/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 20131127 para publicação no Diário da Justiça Eletrônico
Intimação
Sentença: Trata-se de ação distribuída por dependência à Ação de Execução n° 2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
objeto é a declaração de nulidade dos titulos que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução não foi
mencionada a origem do crédito, sendo impossivel ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu origem aos títulos
executados. Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias, objeto da ação executiva, pelo então tesoureiro nacional do
Partido, Delúbio Soares foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se como abuso da
razão social ou em seu próprio nome; que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoladamente
obrigações em nome do Partido Nacional, pois os compromissos financeiros são feitos em nome da agremiação por
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto; e, portanto, frente a responsabilização pessoal do senhor
Delúbio Soares, o autor, pessoa jurídica, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos nas notas
promissórias executadas. Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedência
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BLOQUEIO JUDICIAL 59963-1
03/04/2013

DEBITO C/C 59963-1 PAGTO BLOQUEIO JUDICIA

2.395,55

L DO PROCESSO 277/2005 21 V.C. RODRIGO '
STABILLE PIOVEZAN
05/04/2013 DEBITO C/C59963-1 PAGTO TRANSFERENCIA DE/

2.395,55

54 /

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO 277/200Y
5 DE 25/05/2011 21 V.C. RODRIGO STABILL E PIOVEZANz
07/06/2013 DEBITO C/C59963-1 PAGTO BLOQUEIO JUDICIA /

8.167,02

L REF. PROCESSO 277/2005 21 V.C. CUIABA/ MT'
17/06/2013 DEBITO C/C59963-1 PAGTO BLOQUEIO JUDICIA

11.485,49

L REF. PROCESSO 277/2005 21 V.C. CUIABA/ MJ/
16/07/2013 DEBITO C/C59963-1 PAGTO BLOQUEIO JUDICIA

9.687,05

L PROCESSO 172317-4/06
02/10/2013 DEBITO C/C 59963-1PAGTO BLOQUEIO JUDICIA

7.229,85

L PROCESSO NQ 032.509.013.7440 IATAMARAN
DIBA/MG VARA UNICA
13/12/2013 DEBITO C/C 59963-1PAGTO BLOQUEIO JUDICIA

4.953,66

L PROC. 221125 RODRIGO STABILLE PIOVESAN/
46.314,17

1/1
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el
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Extrato de conta çorrente
yj EiF./L

Nome. PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 59963-1
Agência. 0057

FIL

0110412013 a 30/04/2013

Extrato - Por Período

W

Lançamento

28/03

SALDO ANTERIOR

01/04

SISPAG FORNECEDORES

01/04

TAR CIC SISPAG

01/04

TAR SISDEB

01/04

SALDO

02/04

TAR SISDEB

02/04

SALDO

03/04

BLOQUEIO JUDICIAL

Saldo (R$)

Valor (R$)

0,2017,451,712,35

/

4,40-

1 707,95
2 395,55-

TRANSF JUDICIAL ECO 001

03/04

SISDEB 2013040100

687,60

03/04

DESELOQ TRANSF JUDICIAL

635,21

03/04

SALDO

04/04

TAR SISDEB

/
/
/
0,00

/
/
/
2.395,55- /
17,1713,47

04/04

SISDEB 2013040200

04/04

SALDO

05/04

TRANSF JUDICIAL BCO 001

05/04

TAR SISDEB

05/04

SISDEB2013040300

1.113,64/

05/04

DESBLOQ TRANSF JUDICIAL

2.395,55

05/04

SALDO

08/04

SISPAG FORNECEDORES

/
1.107,76

720,38-

08/04

TAR C/C SISPAG

08/04

TAR C/C SISPAG

0,40-

08/04

TAR SISDEB
SISDEB 2013040400

08/04

SALDO

09/04

SISPAG FORNECEDORES

09/04

TAR C/C SISPAG

09/04

TAR dc SISPAG

09/04

TAR SISDEB

09/04

SISDEB 2013040500

09/04

SALDO

10(04

SISPAG FORNECEDORES

10/04

TAR C/C SISPAG

10/04

SISDEB 2013040800

10/04

5ALDO

11/04

SISPAG FORNECEDORES

11/04
11/04

TAR C/C SISPAG
TAR C/CSISPAG

3.70-

2,18-

0,20-

08/04

1 754.16

,,
24,16- /

635,21-

03/04

/

- 03/05/2013 às 15:55:46h

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Data

55

/
/

1,44-

,

43,51

-.
428,85

/
0,20- /
0,20- /
2,88- /
' - 4 .833.40 /
.
-

.

43.73-

.
5215,24

3.950,07- /
0,40399,20

7
1.663,97

923,36-V'

,

.
J

0,200,40-

/
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11/04

SALDO

12/04

S!SDEB2013041000

12/04

SALDO

15/04

SISPAG FORNECEDORES

15/04

TAR dc SISPAG

15/04

SALDO

740.01
7.041,31/
7.781,32 ,5 502.39- VI
0,60- /
2.278,33
2.40-/

16/04

TAR SISDEB

16/04

SISDEB 2013041200

608,73/

16/04

5ALDO

17/04

SISDEB 2013041500

/
969,75 /

17/04

SALDO

18/04

AO. TED D 449808

18/04

TAR TED AG. 449808

18/04

SISPAG FORNECEDORES

18/04

TAR C/C SISPAG

1804

SALDO

19/04

TAR SISDEB

19104

SALDO

22/04

TAR SISDEB

22/04

SALDO

23/04

TAR SISDEB

23/04

SALDO

1*L ttFJ

/
2.500,00- /

0,20- /
/
4,32-

0,96- /
1.161.05 /
0,96- /
1.160.09
772,29- /

TAR C/C SISPAG

0,20-

24/04

TAR SISDEB

6.96-

24/04

SISDEB 2013042200

24/04

SALDO

2.959,12 /
3.339,76
2.524,13- /

25104

SISPAG FORNECEDORES

25/04

TAR C/C SISPAG

0,20- /

25/04

TAR C/C SISPAG

25/04

TAR SISDEB

0,20- /
12,71- /

25/04

SALDO

26/04

SISPAG FORNECEDORES

26/04

TAR C/C SISPAG

0,20- VI

26/04

TAR SISDEB

4,32- /

26/04

SALDO

29/04

TAR SISDEB

/
46,56- /

22,25- /

29/04

SISDEB 2013042500

29/04

SALDO

30/04

SISPAG FORNECEDORES

/ :
2.514.13- /

30/04

TAR C/C SISPAG

30(04

SALDO

802,52

751,44-'

3.088,51

30/04

1.166,33

1'

1162,01

SISPAG FORNECEDORES

TAR SISDEB

3.854,41

13,30- /

24/04

SISDEB 2013042600

56

174,58- /

24/04

30104

FIL

2.884,66

iliL

3.817,70

0,40- /
0,48-//
323,20 /
1625.89

/

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
- Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendarnento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - A
movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Cr
fédito a compensar
D - Débito a compensar

https://bankllneplus.itau.com.br/V 1 /PP/I MG/Versaol mpressao.htrn
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Banco Itau S/A

Pázina3de3

G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC ltaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h,
Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível
24hs todos os dias.
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IR

hom

Extrato de conta corrente
Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Agência: 0057
Conta: 59963-1

58

Posiçao da Conta Corrente e Conta Investimento - 03/07/2013 às 17:38:59h

Extrato - Por Período

S

Data

Lançamento

01/06/2013 a 30/06/2013

Valor (R$)

Saldo (R$)

31/05

SALDO ANTERIOR

03/06

SISPAG FORNECEDORES

03/06

TAR C/C SISPAG

0,20- V

03/06

TAR dc SISPAG

0.20-V

03/06

TAR SISDEB

1,54-

/

03/06

SALDO

04/06

SISPAG FORNECEDORES

74.10-

/

04/06

TAR dc SISPAG

04/06

TAR SISDEB

04/06

SISDEB 2013053100

04/06

SALDO

05/06

SISPAG FORNECEDORES

05/06

TAR C/C SISPAG

0,20-

05/06

TAR C/C SISPAG

05/06

TAR C/C SISPAG

0.20-Vi
,
0,60vI

05/06

SISDEB 2013060300

05/06

SALDO

06/06

AG. TED D 435689

06/06

TAR TED AG 435689

06/06

SISPAG FORNECEDORES

7.75908

/

394.75-

7.362,39
0,20- V

/

25,061.449,26

V
8.712,29

662,05-

1.332,87

/
V
9.382.11

7 500,00-

/

13,30- V"
475,26-

/

06/06

TAR C/C SISPAG

0,40-

/

06/06

TAR SISDEB

1,44-

/

06/06

SISDEB 2013060400

06/06

SALDO

81.91 t/
1,473,62

07/06

SISPAG FORNECEDORES

07/06

BLOQUEIO JUDICIAL

07/06

TAR C/C SISPAG

0.20-

07/06

TAR dc SISPAG

0.20-

07/06

TAR SISDEB

6,72-

07/06

SISDEB 2013060500

07/06

SALDO

10/06

TAR SISDEB

10/06

SISDEB 2013060600

10/06

5ALDO

11/06

SISPAG FORNECEDORES

11/06

TRANSF JUDICIAL BCO 001

11/06

TAR C/C SISPAG

11/06
11/06

TAR SISDEB
SISDEB 2013060700

76,37-

/

8.16702-

/
/

6,769,77
7,12-"
0,48307,3.
299,63

-

246,62- /
8.167,02- /
0,402,88- "
27,97

https://baiiklinel)lus.itau.com.br/V 1 /PP/IMG/Versaolrnpressao.htm
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S

11/06

DESBLOQ TRANSF JUDICIAL

11/06

SALDO

12/06

SISPAG FORNECEDORES

12/06

TAR dc SISPAG

12/06

SISDEB 2013061000

12/06

SALDO

13/06

SISPAG FORNECEDORES

13/06

TAR C/C SISPAG

13/06

SISDEB 2013061100

13/06

SALDO

14/06

TAR SISDEB

14/06

SISDEB 2013061200

14/06

SALDO

17/06

SISPAG FORNECEDORES

17/06

BLOQUEIO JUDICIAL

17/06

TAR C/C SISPAG

17/06

SALDO

18/06

TAR SISDEB

18/06

SISDEB 2013061400

18/06

SALDO

19/06

TAR SISDEB

19/06

SISDEB 2013061700

19/06

SALDO

20/06

SISPAG FORNECEDORES

20/06

TRANSF JUDICIAL BCO 001

20/06

TAR dc SISPAG

20/06

TAR SISDEB

20/06

DESBLOQ TRANSF JUDICIAL

20/06

SALDO

21/06

TRANSF ORD JUDIC 111212

21/06

SALDO

24/06

SISPAG FORNECEDORES

24/06

TAR C/C SISPAG

24/06

TAR SISDEB

24/06

SISDEB 2013062000

24/06

SALDO

25/06

SISPAG FORNECEDORES

25/06

TAR C/C SISPAG

25/06

TAR SISDEB

25/06

5ALDO

26/06

TAR SISDEB

Página 2 de 3

/

8.16702

77.70
23,77020/

4.643,73

4697,46
3 355,21TSL&&L f'

0,60- j/
9.504,39/
0,96643.73

/
/

59
10.846,04

11.488,81
3,32-/
11 485,49-/
0,20-/
0.203,84- /

.7

48,36

44,32
5.95-

LI'

1.276,27 /
1314,64
177,8411.485,490,40- /
1,9211.485,49
1.134,48
7 229,85

/
0.20- /

8.364,33

8,87-

6,24- /

/

43,27

8392,29

1

36,78-

0,2019,635,52-

1

/

26/06

SISDEB 2013062400

26/06

SALDO

27/06

SISPAG FORNECEDORES

27/06

TAR C/C SISPAG

27/06

TAR C/C SISPAG

0,20-'

27/06

TAR SISDEB

4,80-

8 335,68

2.915,85 /
2.498,95-

/

11.246,01

0,20-

1

27/06

SISDEB 2013062500

27/06

SALDO

28/06

SISPAG FORNECEDORES

28/06

TAR C/C SISPAG

0,40-é

28/06

TAR SISDEB

1,50- kI

28/06

SISDEB 2013062600

30/06

SALDO

4.712,32

13.454,18
2.809,33-

323,20

https://banklinep1us.itaucom.bi'/v 1 /PP/1MG/VersaoJmpressao.1tm
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AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Legenda:
*
- Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar

6O

G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize
o SAC ltaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou o Falo Conosco (www.itau.com.br
). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidorja Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias úteis, das
9 às 18h,
Caixa Postal n167.600, CEP 03162-971. Deficientes
auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel
24hs todos os dias.
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horas

Extrato de conta corrente
Ti~ ER
Nome. PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta. 59963-1
Aaência. 0057

61

Posição da Conta Corrente - 03/01/2014 às 09:30:38h

Extrato - Por Período

S

Lançamento

29111

SALDO ANTERIOR

02/12

SISPAG FORNECEDORES

02/12

TAR CIO SISPAG

02/12

SISDEB 2013112800

02112

S A L DO

03/12

SISPAG FORNECEDORES

5,17-

03/12

TAR dc SISPAG

0,20-

03/12

TAR SISDEB/DAI

5,08-

03/12

SALDO

04/12

SISPAG FORNECEDORES

0412

TAR CIO SISPAG

0,20-

TAR SISDEB/DAI

54,31-

SISDEB 2013120200

04/12
04/12

.

Saldo (R$)

Valor (R$)

Data

04/12

S

01/12/2013 a 31/12/2013

134,84
8,340,2027,30

/
'-4

143.15
56,87-

'
/

4.526,05

/

4.557,82

/

2.948,68

5ALDO
1.608,54-

05/12

SISPAG FORNECEDORES

05/12

TAR CIC SISPAG

0,20-

05/12

TAR CIO SISPAG

0,40-

05/12

SALDO

09/12

SISDEB 2013120500

09/12

SALDO

10/12

SISPAG FORNECEDORES

10/12

TAR CIO SISPAG

0,40-

10/12

TAR CIO SISPAG

0,20-

10/12

TAR CIC SISPAG

0,20-

3.619,25
6.567,93
2.226,53-

10/12

TAR C/O SISPAG

0,20-

10/12

TAR SISDEB/DAI

14,70-

10/12

SALDO

11/12

SISPAG FORNECEDORES

0,64- V

11/12

TAR C/O SISPAG

0,20-

11/12

TAR SISDEBIDAI

0,50-

11/12

SISDEB2013120900

6,78k

11/12

SALDO

12/12

SISPAG FORNECEDORES

12/12

TAR C/C SISPAG

12/12

SJSDEB 2013121000

12/12

SALDO

13/12

SISPAG FORNECEDORES

13/12
13/12

BLOQUEIO JUDICIAL
TAR O/O SISPAG

153.60

4.325.70

,

,

4.331,14

14,370,20637,09
4.953,66
9,194.953,660,20-
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Extr3to - Por Período
Data

Lançamento

23100

SALDO ANTERIOR

01107

SISPAG FORNECEDORES

01/07

TAR CIO SISPAG

01/07

TAR SISDEB

01/07

IOF

01/07

SALDO

02/07

SISPAG FORNECEDORES

02/07

TAR CIC SISPAG

02/07

TAR SISDER

02/07

SISDEB 201 3062800

02/07

SALDO

03/07

SISPAG FORNECEDORES

03/07

TAR CIO SISPAG

03/07

TAR dc SISPAG

03/07

TAR SISDEB

03/07

SISDEB 2013070100

03/07

SALDO

04/07

SISPAG FORNECEDORES

04/07

TAR CIO SISPAG

04/07

SISDEB 2013070200

04.07

SALDO

05/07

SISPAG FORNECEDORES

05/07

TAR CIO SISPAG

05/07

SISDEB 2013070300

- 08/08/2013 às 18:08:0911

01/07/2013 a 31/07/2013

ZIdo (R$)
10.966.15
8,870,2031,8700210.925,19
15,210,206,112.965,10
13.868.77 /
511,130,200,2034,962.409,34
15.731,62 /
538,120,6046,98

16,470,202.100,65

05/07

SALDO

08/07

SISPAG FORNECEDORES

08/07

TAR C/O S!SPAG

08/07

TAR SISDEB

08/07

SISDEI1,3 2013070400

08/07

SALDO

10107

SISPAG FORNECEDORES

10/07

TAR O/O SISPAG

0.20-

10/07

TAR O/O SISPAG

0,20-

10/07

TAR CIO SISPAG

0,20-

10/07

TAR SISDEB

10/07

SISDEB 2013070500

10/07

SALDO

11/07

SISPAG FORNECEDORES
TAR C/O SISPAG

11/07

/•
15.239,88

17.32386 /
1.362,670,401,5074,49
16.033,78

//

536,27-

9,7615.095,33
30.582 48 /
5.04 0,390.20-
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11/07

TAR C/C SISPAG

0,20-

11/07

TAR C/C SISPAG

0,40-

11/07

SISDEB 2013070800

52479

11/07

SISDEB 2013070900

122,52

11/07

SALDO

12/07

AO. 1 [ID D 399699

12/07

TAR TED AG. 369699

12/07

SISPAG FORNECEDORES

12/07

TAR C/C SISPAG

26.188,60 /
24.000,0013,30-

1RL*Lpipe~ £L

1.188,31-

63

0,20-

12107

TAR C/C SISPAG

0.40-

12/07

TAR C/C SISPAG

0,20-

1207

SIfl.I0 2013071000

12/07

SALDO

15/07

SISPAG FORNECEDORES

15/07

TAR C/O SISPAG

0,60-

15/07

lAR C;C SISPAG

0,20-

15/07

SALDO

16/07

SISPAG FORNECEDORES

16/07

BLOQUEIO JUDICIAL

16/07

lAR C/C SISPAG

16/07

TAR SISDEB

16/07

SISDEB 2013071200

16/07

SALDO

12.426,44 /
3.329,21-

9.096,43 -'
24,159.687,050,206,00614.77
6.20-

17/07

TAR SISDEB

17/07

SISDEB 2013071500

17107

SISDEB 20130715A[J

17/07

SALDO

18/07

SAG FORNECEDORES

18/07

TRANSF JUDICIAL BCO 001

18/07

TAR CIO SISPAG

18/07

DESBLOQ TRANSE JUDICIAL

18/07

SALDO

19/07

TAR SISDEB

19/07

SISDEB 2013071700

19/07

SALDO

22/07

SISPAG FORNECEDORES

22/07

TAR C/C SISPAG

0.20-

22/07

TAR C/C SISPAG

0,60-

22/07

TAR SISDEB

1,50-

22/07

SALDO

23/07

TAR SISDEB

23/07

SISDEB 2013071900

23/07

SALDO

24/07

lAR SISDEB

24/07

SISDEB 2013072200

24/07

SALDO

25/07

SISPAG FORNECEDORES

25/07

TAR C/C SISPAG

25/07

TAR C/C SISPAG

25/07

SISDEB 2013072300

25/07

SALDO

26/07

SISPAG FORNECEDORES

26/07

TAR C/C SISPAG

26/07

lAR SISDEB

z

11.440,25

Z

1,501.142,44
320,43
1.455,17
171,839.687,050,409.687,05
1.282.94
7,7035,24
1.310,48 /
46,93-

1.261.25 //
7,5012,00
1.265,75
20,974.146,63
5.391.41
2.733,250,400,60671,84
3.329,00
127,300,2011,68-
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26/07

SAL D O

29/07

SISPAG FORNECEDORES

29107

TAR dc SISPAG

29/07

TAR CIC SISPAG

0,40-

29/07

TAR SISDEB

4,64-

29107

SISDEB 2013072500

20/07

SIODEB 20130725AU

29/07

SALDO

30/07

SISPAG FORNECEDORES

30/07

TAR C/C SISPAG

0,40-

30/07

TAR CIO SISPAG

0.20-

3.189,82 -'
98,800,20-

3.229,16
65,82
6.380,76

64

2.564,90-

30/07

TAR SISDEB

30107

SALOO

31/07

SPAG FORNECEDORES

8,34-

31/07

TAR CIO SISPAG

0,20-

3107

TAR SISDEB

31/07

SISDEB 2013072900

31/07

SALDO

51,543.763,72

3,002.722,28
647446/

.-

AVtSO!
Os saldos acima são baseados nas a formações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

------

Locjenda:
Lançamento sujeito á CPfv1F
Lançamento sujeito á CPMF bonificada pelo ltaú
A
Acordamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
E
Acõcs niovinientadas pela Bolsa de Valores
C
Cru Cio a compensar
D
E:C'bdo a compensar
G
Aptoacão programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
Conta investimento
P
Poupança Automática

Dúvidas, surjestões e reclamações se necessário, utilizo o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou o Fale Conosco (www.ltau.com.br). Se desejar a roavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 ás 18h,
Caixa Postal 0 67.600, CEP 03162-971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível
24hs todos os dias.
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1Li
RELATÓRIO DE PROCESSOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

65

BM10 Produções Artísticas LTDA. e Michel Freidenson

II)

AUTOR: BM1O Produções Artísticas LTDA. e Michel Freidenson.
PROCESSO: 172317-4/06
FORO: Central da Comarca da Capital de São Paulo
VARA: ga VARA CÍVEL.
DATA DE DISTRIBUICÃO: 27 de junho de 2006
ACÃO: Cobrança
PASTA: 288

A) HISTÓRICO DO PROCESSO
Os autores alegam que trabalharam para o Diretório Municipal do PT de Santos, como
responsáveis, por toda parte de áudio da campanha eleitoral desta Prefeitura, nas
eleições para prefeito de 2004.
Alegam que trabalharam por mais de seis meses na campanha e não receberam nenhum
pagamento pelos serviços prestados.
Alegam, ainda, que dispensaram a formalização do acordo através de um contrato, por
existir confiança entre as partes, apta a dispensar tal formalidade, pretendendo provar o
alegado apenas com alguns dos trabalhos por eles realizados.
Em que pese ter sido o "acordo verbal" celebrado com o Diretório Municipal de Santos, a
ação foi proposta em face do Diretório Nacional do PT, o que prejudicou sobremaneira a
defesa do PT já que o Diretório Municipal não informou o ocorrido durante a campanha e
tampouco apresentou documentos que comprovassem a quitação total ou parcial da
dívida.
Por esta razão, em sede de contestação alegamos a ilegitimidade do Diretório Nacional
do PT para figurar no pólo passivo da lide, a inépcia da Inicial e má-fé do autor em
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promover a ação sem sequer formular pedido certo (com valor deduzido)
um valor que entendesse como justo pelos serviços prestados.
O juiz afastou nossa defesa alegando que o Partido dos Trabalhadores é
una e indivisível e que sua estrutura interna não afeta terceiros.
Desta decisão que indeferiu a ilegitimidade do partido, interpusemos Agravo de
Instrumento para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo solicitando que a decisão
do Magistrado fosse modificada excluindo-se o Diretório Nacional do pólo passivo da lide
- por tratar-se de pessoa jurídica diversa do Diretório Municipal. Entretanto o Tribunal de
Justiça entendeu por bem manter a decisão de primeiro grau e afastar a ilegitimidade
passiva do Diretório Nacional.
Inconformados com a decisão que indeferiu nosso Agravo de Instrumento e manteve o
Diretório Nacional na lide, ajuizamos Recurso Especial - dirigido ao Superior Tribunal de
Justiça pleiteando a revisão das decisões de primeiro e segundo grau. No entanto, o
recurso teve seu seguimento negado por entender aquele Tribunal de Justiça inexistir
afronta à norma legal (objeto do recurso especial), mas sim inconformismo da parte
quanto à análise de mérito das decisões (insanáveis por meio de Recurso Especial que se
destina a resolver afronta à legislação).
Da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial - interpôs-se Agravo de
Despacho Denegatório de Recurso Especial - (ADDRESP) pleiteando a reconsideração da
decisão que negou seguimento ao mesmo e o seu encaminhamento ao Superior Tribunal
de Justiça - para apreciação daquele órgão.
Mais uma vez o seguimento do recurso foi negado. Entendeu o Superior Tribunal de
Justiça - STJ, inexistir afronta à norma legal (objeto do recurso especial), oportunidade
na qual ressaltou que o mero inconformismo acerca das decisões de primeiro e segundo
grau, não ensejava o manejo deste recurso. Ademais, ressaltou a existência de
posicionamento consolidado daquela corte (STJ), quanto à existência de "Unicidade
Partidária" - ocasião na qual ressaltou que o Diretório Nacional, bem como os demais
diretórios eram responsáveis por todos os órgãos partidários. Do mesmo modo, antes de
tal decisão ser exarada - peticionamos pleiteando o reconhecimento da validade da Lei
11.694/2008 ao caso em concreto - o que foi recusado pelo STJ por falta de amparo
legal.
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Desta decisão, inexistindo novos recursos a serem interpostos, transitareT*&
as decisões que reconheceram a legitimidade do Diretório Nacional para $urar nol
passivo da lide e responder pelo não pagamento da contratação flrmadalpelo

-'6

Municipal do Partido dos Trabalhadores de Santos com os autores.
Ato contínuo, após o juiz afastar o pedido de reconhecimento de ilegitimidade de parte
do Diretório Nacional do PT e mantê-lo no pólo passivo da lide, o processo, ainda em
primeira instância, seguiu regular andamento e o Magistrado determinou aos autores que
se manifestassem acerca da contestação apresentada pelo Diretório Nacional.
Os autores ratificaram todo o alegado em sede de inicial e pleitearam e nomeação de
perito para elaboração da perícia a fim de determinar o valor dos serviços por eles
prestados ao Diretório Municipal.
O processo foi encaminhado para que o juiz analisasse os próximos andamentos, ocasião
não qual determinou a realização de perícia - por perito do Instituto Aprossom - e
intimou as partes para que apresentassem rol com as provas que pretendiam produzir.
Os autores indicaram testemunhas para fazer prova da prestação do serviço e o PT
indicou as testemunhas para fazer prova da quitação parcial e/ou total da suposta
contratação.
Diante disto, em evidente descrédito no Partido, o Magistrado indeferiu a prova oral
aduzindo que a prova pericial era suficientemente apta a julgar a lide. Nesta
oportunidade foi necessário, mais uma vez, ingressar com novo Agravo de Instrumento
pleiteando liminarmente, a reforma da decisão de primeira instância, sob pena de
afronta ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e Contraditório.
Diante do acolhimento liminar do pedido firmado pelo PT, o Magistrado de primeira
instância entendeu por bem reformar sua decisão e determinar a expedição de cartas
precatórias para oitiva das testemunhas do Diretório Nacional.
Entretanto, para surpresa do PT, o Magistrado ouviu colheu o depoimento das
testemunhas sob o efeito da contradita (efeito legal que tem o condão afastar o dever de
dizer a verdade, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho - o que
tinha condão enfraquecer o depoimento da testemunha contraditada - já que as
mesmas, em tese, poderiam faltar com a verdade em juízo - por possuírem interesse
pessoal na ação - já que eram filiadas ao partido). Para colheita de outros depoimentos
realizados por outros magistrados através de Carta Precatória, houve divisão entre
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acolher a contradita e rechaçá-la. Os depoimentos colhidos sob a
agravados e, em sede de segunda instância, rechaçou-se a contradita IQor ente
aquele Tribunal que os filiados não possuíam interesse na causa - c que

4,3

IA

credibilidade merecida aos depoimentos colhidos.
Encerrada a fase de instrução, às partes foi facultada a apresentação de memoriais. Em\
sede de memoriais juntamos inúmeros documentos que demonstravam o elevado valor
pericial atribuído aos supostos serviços prestados. Os autores se manifestaram acerca
dos documentos e pleitearam que os mesmos fossem retirados dos autos. Por
decorrência de tal pedido, o juiz determinou o desentranhamento dos documentos
colacionados aos memoriais e tivemos que interpor novo Agravo de Instrumento
pleiteando a manutenção dos documentos nos autos para posterior análise dos órgãos
superiores - se necessário. Nosso pedido foi acolhido e o Tribunal determinou que o juiz
mantivesse os documentos nos autos, garantindo-se a ampla defesa e contraditório.
Após determinação de manutenção dos documentos nos autos, o Magistrado entendeu
por bem analisá-los e, com base neles, invalidar a perícia pelo elevado valor atribuído ao
processo. Assim invalidado o laudo do perito judicial que apontava como justo o valor
aproximado de 7 milhões de reais, o magistrado arbitrou a condenação em R$
373.000,00, corrigidos a partir da citação. Ademais, reiterou a legitimidade do Diretório
Nacional para figurar no pólo passivo da lide e reconhecer a unicidade partidária,
aduzindo que lei 11.694/2008 não se aplicaria a fatos anteriores a lei. Em síntese, o juiz
reduziu a condenação avaliada pelo perito em aproximadamente 7 milhões de reais para
R$ 373.000,00 corricidos a partir da citação.
Foram apresentados Embargos de Declaração questionando o valor arbitrado na
sentença, haja vista que o valor de R$ 373.000,00 foi apresentado sem suporte técnico
algum. Os Embargos foram rejeitados e foram interpostos os recursos de apelação.
Em sede de recurso foi pleiteado o reconhecimento da ilegitimidade partidária, a inépcia
da inicial e a elaboração de novo laudo pericial. O apelado apresentou contra-razões de
apelação e o processo foi encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento
da apelação. Os autores também interpuseram recurso de apelação pleiteando o
acolhimento do laudo pericial e a condenação do Partido dos Trabalhadores no valor
arbitrado pelo perito da Aprossom (aproximadamente 7 milhões de reais).
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Foram apresentadas as respostas aos recursos interpostos reiterando os
aduzidos em sede de apelação e o processo foi encaminhado ao Tribunal

]ustiç

m

decisão das apelações, o Tribunal entendeu por bem, com base

deJ?rp5Lt
rF
testemunhal de Devanir Ribeiro, majorar a condenação de primeiro grau para' R
450.000,00 e aumentar os honorários da condenação para 15% do valor da condenação.,
A condenação foi majorada porque o Tribunal porque a testemunha Devanir Ribeiro havia
dito que uma campanha do porte da campanha realizada em Santos à época dos fatos
custaria em torno de 600.000,00 (para áudio e vídeo). Assim, diante da ausência de
outro parâmetro que especificasse o valor da campanha somente de áudio, entendeu por
bem determinar que o valor fosse de R$ 300.000,00 (metade do valor indicado por
Devanir) + 50% pela notoriedade de Michel Freidenson - totalizando R$ 450.000,00.
Não obstante, entendeu por bem majorar os honorários para lS% da condenação, em
razão do elevado número de recursos interpostos no processo - o que teria dado muito
trabalho aos advogados.
Apresentamos Embargos de Declaração questionando a majoração dos honorários ao
invés de condenação em honorários recíproca, uma vez que ambos os recursos foram
parcialmente procedentes.
O recurso foi colocado na pauta para julgamento e por votação unânime o Tribunal
negou provimento aos nossos Embargos, entendendo que não houve contradição na
decisão. Ressaltou que o pedido revela mero inconformismo. Entretanto, considerando o
pedido de pré-questionamento dos Embargos o relator disse que os artigos apontados no
acórdão já estavam pré-questionados para eventual recurso, sendo desnecessário alterar
a decisão.
Não ingressamos com recurso ao Superior Tribunal de Justiça porque a única matéria
para ser discutida nesta seara - ilegitimidade de parte - já havia sido discutida e
transitada em julgado. Ingressar com recursos repetidos rediscutindo a matéria
transitada em julgado - além de não modificar a matéria já decidida, provavelmente
acarretaria em condenação por litigância de má-fé em multa de l% sobre o valor da
causa e indenização à parte contrária pelos prejuízos suportados + honorários
advocatícios e todas as despesas suportadas em até 20% do valor arbitrado na
condenação, o que seria demasiadamente temerário haja vista que condenação atual,
atualizada pela Tabela Prática do Ti, corrigida com juros de l% ao mês (retroativo a
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data da citação) e correção monetária a partir da sentença já somam a ir
R$ 777.272,09 + a condenação em honorários advocatícios em R$ 116
totaliza a importância de R$ 893.862,90.
Foram determinados os bloqueios nas contas bancárias do PT.
Interpusemos Agravo de Instrumento contra a decisão que considerou inconsistente
impenhorabilidade de valores do fundo partidário e o próprio juiz determinou o
levantamento das penhoras.

Após a interposição de diversos recursos e questionamento sobre os valores devidos, as
partes realizaram acordo em 2013. Com o cumprimento do acordo, o processo foi
arquivado em 2015. Em 15/09/2017 foi informado pela parte o cumprimento integral do
acordo, retornando-se ao arquivo em 01/11/2017.
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CONCLUSÃO

in,

Conclusos ao Excelenttssimo Senhor Juiz de Direito
GUILHERME SANTINI TEODORO
Em 9 de junho de 2010.
Esc.

Autores: BMIO Produções Artísticas Ltda. e
Michel Freidenson
Réu: Partido dos Trabalhadores
Ação de cobrança por prestação de serviços de áudio
da campanha eleitoral de 2000 à prefeitura do Município de Santos.
Em contestação (fls. 157/178), preliminares de inépcia
da petição inicial e de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, argüição de
prescrição e requerimento de improcedência da ação porque supostas tratativas
deram-se com o diretório municipal do partido réu, único que responderia pelo
alegado contrato verbal.
Saneado o processo com rejeição das preliminares
processuais em dezembro de 2006 (fis. 357), realizou-se perícia (fis. 414/469 e
547/ 563), afastada imaginada suspeição do perito judicial (fls. 515), e ouviram-se
testemunhas inclusive por precatórias (fls. 670/6, 777/784, 852/3, 887, 917/8 e
948/9), sobrevindo os memoriais (fis. 956/984 - autores e fis. 985/1016 - réu). Os
autores puderam manifestar-se sobre documentos apresentados com o memorial do
réu.
É o relatório, em essência.
Os partidos políticos adquirirem personalidade
jurídica na forma da lei civil (artigo 17, § 2° da Constituição Federal) e são pessoas
jurídicas de direito privado (artigo 44, V do Código Civil), dispondo lei específica
sobre sua organização e funcionamento (§ 30 do citado artigo 44).
Ora, começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro (artigo 45
do Código Civil). O partido político só existe como pessoa jurídica com o registro do
seu estatuto, que é de caráter nacional e uno, conforme artigo 17, 1 da Constituição
Federal.
O partido político, enquanto pessoa jurídica de direito
privado, é uno porque necessariamente nacional. Não adquire personalidade
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jurídica própria senão enquanto nacional. Assim, seus diretórios ou órgãos não têm
personalidade jurídica distinta, caso contrário, não integrariam a mesma associação
política.
A ação do partido político tem caráter nacional (artigo
5° da Lei 9.096/95). A lei que regula seu funcionamento e organização reafirma que
a personalidade jurídica adquire-se na forma da lei civil (artigo 70 da Lei 9.096).
Justamente porque o partido político é um só em todo
País e não pode confundir-se com outro (artigo 7°, § 30 da Lei 9.096/95),
requerimento de registro civil deve dar-se na Capital Federal conforme requisitos do
artigo 8° da lei de 1995. Além disso, o partido deve ter sede na Capital Federal e
depois de adquirir personalidade jurídica promove a obtenção do apoio de eleitores
que lhe confere caráter nacional, bem como realiza os atos necessários para a
constituição definitiva de seus órgãos (nacionais, estaduais e municipais) e
designação dos dirigentes na forma do seu estatuto (artigo 70, § 1° e artigo 8°, § 30).
Portanto, como acentuou a decisão de saneamento, não
há confundir as distinções entre os diversos órgãos partidários para efeitos
tributários e de fiscalização da Justiça Eleitoral com o regramento civil da
personalidade jurídica, que é una e se atribui ao partido, não a seus diretórios. A
responsabilidade dos diretórios em cada esfera de representação partidária, tal
como regulada no estatuto, é interna, vale dizer, em relação a terceiros contratantes
contratante é tão somente o partido político, representado por um de seus órgãos.
Agora, se este órgão eventualmente violou regra estatutária sobre a necessidade de
prévia aprovação de despesas de campanha por órgão de hierarquia partidária
superior, como alega a contestação, a questão é de economia interna da associação
política, mesmo porque há de consagrar a segurança jurídica e a boa-fé de terceiros
contratantes como os autores.
Não se ignora que a Lei 11.694/2008 introduziu na Lei
9.096/95 a regra do artigo 15-A e a Lei 12.034/ 2009 deu-lhe a seguinte redação - "A
responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão
partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não
cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato
ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária".
Porém, a regra não se aplica ao caso sob julgamento,
pois os serviços foram prestados em 2000 e a lei nova não se aplica retroativamente
em detrimento do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada (fls.
357e900).
Além disso, a regra viola a Constituição Federal
quanto ao caráter nacional e uno do partido político, desvirtua toda a teoria da
pessoa jurídica e de seus órgãos e rompe com o sistema do Código Civil e da
própria Lei 9.096/95, muito provavelmente para atender conveniências espúrias de
ocasião ditadas por fluidas maiorias parlamentares dissociadas dos verdadeiros
interesses da Nação.
-2-
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O Código de Processo Civil também foi alterad4iom
ofensa à Constituição Federal, pois o princípio da isonomia não se observclu ao
1
outorgar-se para o partido político privilégio injustificável, distinguindo-o de dü ti
pessoas jurídicas de direito privado. Confira-se o § 4° do artigo 655-A, introduzido
pela mesma Lei 11 .694/2008: " 42 Quando se tratar de execução contra partido
político, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora
do sistema bancário, nos termos do que estabelece o caput deste artigo, informações
sobre a existência de ativos tão-somente em nome do órgão partidário que tenha
contraído a dívida executada ou que tenha dado causa a violação de direito ou ao
dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, de
acordo com o disposto no art. 15-A da Lei n2 9.096, de 19 de setembro de 1995".
Não se cuida de norma puramente processual, mas de
regra que subverte o direito material assim como o mencionado artigo 15-A, em
prejuízo da garantia geral que para o credor representa o patrimônio do devedor,
patrimônio esse que, no caso dos partidos políticos, é um só porque uma só é a
personalidade jurídica, malgrado a organização da associação política em órgãos ou
diretórios, os quais estão para o partido como as filiais e as sucursais estão para
outras pessoas jurídicas ou sociedades personificadas.
Bem assimilados tais conceitos, é fácil perceber que os
autores prestaram serviços publicitários para uma só pessoa jurídica, que é o réu,
nada importando para o direito civil se o diretório era municipal ou se a campanha
era municipal.
Contrato verbal celebrou-se com o partido réu, que
como pessoa jurídica de direito privado é um só nas esferas municipais, estaduais e
federal, esferas todas que lhe conferem caráter nacional, singular, inconfundível
com outros partidos ou pessoas jurídicas de direito privado.
As cartas de solicitação para os autores de
encaminhamento de material de áudio para a campanha eleitoral, subscritas por
preposta de outra produtora contratada pelo réu (fls. 46/9 e 671), e os depoimentos
de testemunhas confirmam a celebração do contrato e a prestação dos serviços.
O autor manteve contatos com a candidata a prefeita
Teima de Souza, com os representantes do diretório municipal Fábio Barbosa
(coordenador geral da campanha - fls. 675 e 917/8) e Fabrizio Pierdomenico
(tesoureiro - fls. 675 e 948/9) e com o filiado do réu Sílvio Pereira. O autor
empregou equipamentos próprios para produção de programas de rádio e trilhas
sonoras para televisão (fls. 671/2) e contratou terceiros para auxiliá-lo na tarefa (fls.
673). A autora, sociedade da qual o autor é um dos dois únicos sócios (fls. 32/3), foi
responsável pela produção de áudio da campanha eleitoral referida na petição
inicial (fls. 887), assim como o próprio autor (fls. 948/9).
Daí a exigibilidade da remuneração, que será arbitrada
à falta de contrato escrito não sem prévia rejeição da afirmada prescrição
qüinqüenal. O prazo menor da lei nova não se conta desde 2000, mas sim desde sua
vigência a partir de janeiro de 2003 e esta demanda foi ajuizada em julho de 2006.
-3-
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O perito judicial constatou que
propaganda foram feitas para uso exclusivo na campanha munic r ----adequada qualidade técnica, em tarefa reveladora do talento criativo do autor e de
sua empresa. "A qualidade das produções ( ... ) em sua criatividade, bem como em
sua execução, arranjos, instrumentação, cantos, locuções, riqueza artística das
composições originais, melodias, harmonias, poesia, finalização, poder de síntese
nas vinhetas, sonoplastia em geral e principalmente nos programas de rádio, suas
edições, montagens, mixagens, pós-produção, masterização, resultados artísticos e
técnicos, enfim, a qualidade do áudio em si comprova o trabalho tecnicamente e
artisticamente adequado, não só em número de horas despendidas, mas também em
avaliação artística do profissional responsável que assina as produções em questão"
(fls. 424 e 435).
No total os autores produziram 373 fonogramas para o
primeiro e o segundo turno da campanha, incluindo vinhetas, trilhas para rádio e
televisão, programas de rádio, spots para rádio e quadros e jingles especiais e
derivações (fIs. 432).
O perito judicial avaliou todo esse trabalho, realizado
ao longo de 124 dias, em R$ 6.796.082,70, conforme critérios aplicados pela
Associação Brasileira das Produtoras de Fonogramas Publicitários.
Contudo, campanha eleitoral não visa a lucro como é o
caso da publicidade destinada a sociedades empresárias. Os fonogramas eleitorais
não se equiparam totalmente a fonogramas publicitários, pois seu emprego é muito
restrito no tempo, limitado que está a determinada campanha eleitoral em
determinado local e para certos cargos.
Em tal contexto, o valor do laudo pericial é excessivo,
inclusive à consideração de que os serviços de propaganda prestados em 2006 para
campanha eleitoral à Presidência da República custaram pouco mais de R$
13.000.000,00 (fis. 1027/1044).
Reputa-se mais adequado atribuir a cada trabalho o
valor de R$ 1.000,00, atingindo-se então, pelos 373 fonogramas, a quantia de R$
373.000,00.
Ante o exposto, julgo a ação procedente para condenar
o réu a pagar para os autores a quantia de R$ 373.000,00 com correção monetária
pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a publicação desta sentença e
juros de mora à taxa legal de 1 % ao mês a contar da citação (art. 406 do CC e art.
161, § 1° do CTN).
Custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados
em dez por cento da condenação serão pagos pelo réu.
P.R.I.

São Paulo, 30 de junho de 2010.

E!

n

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE SÃO PAULO
9a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
Controle n° 1050/2006

GUILHERME SANTINI TEODORO
Juiz de Direito

lfx
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09 VARA
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAU

ri

Processo n.° 01723 17-88.2OO68.260100
Cumprimento de Sentença

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
BMIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA e MICHEL FREIDENSON, todos já
qualificados nos autos em epígrafe, devidamente representados por seus advogados
e bastantes procuradores que ao final subscrevem, vêm nos autos do processo em
epígrafe, requerer a HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO, para que passe a
produzir seus efeitos:

Com a finalidade de colocar fim à fase de cumprimento de sentença,
resolvem as partes, de comum acordo, promover a presente transaçào de direitos a
qual obedecerá aos critérios e condições abaixo descritos:

1 - O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores será doravante
denominado, requerido; e BM10 Produções Artísticas Ltda e Míchel Freidenson serão
doravante denominados requerentes.

2

As partes reconhecem, diante da respeitável sentença proferida,

que o requerido foi condenado a pagar aos requerentes o valor atualizado de R$
1.272.623,66 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil e seiscentos e vinte e três
reais e sessenta e seis centavos), já acrescidos os juros e correção monetária legais,
com a seguinte composição:

Valor principal corrigido - R$ 539.301,33
Juros de 1% ao mês desde a citação - R$ 447.620,10
Custas atualizadas - R$ 11.200,05
Multa do artigo 475-3 (10%): R$ 99.812,14
Honorários advocatícios (15%): R 164.690,04
Honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença: R$
10.000,00

3 - As partes resolvem liquidar o feito mediante pagamento aos
requerentes da importância de R$ 1.272.623,66 (um milhão, duzentos e setenta e
dois mil e seíscentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), em 12 (doze)
parcelas, da seguinte forma:

- primeira parcela no valor de R$ 106.051,98 (cento e seis mil e
cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), sem atualização, a ser paga no dia
13 de setembro de 2013;

- segunda parcela no valor de R$ 106.051,98 (cento e seis mil e
cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), sem atualização, a ser paga no dia
30 de setembro de 2013;

iit1

- demais parcelas mensais e sucessivas de R$ 106.051,98 (cento
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mil e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), todo dia 30, de 30 de out ro

M

de 2013 até 30 de julho de 2014.

I

4 - A terceira parcela com vencimento em 30 de outubro de 2013 e as
demais parcelas mensais e sucessivas serão atualizadas pela Taxa Selic,
considerando como data inicial para atualização o dia 30 de setembro de 2013.

5

Em caso de inadimplemento de qualquer uma das parcelas nas

datas de seus respectivos vencimentos, o requerido arcará com a aplicação de multa
de 20% (vinte por cento) sobre o saldo em aberto, bem como ocorrerá o vencimento
antecipado de todas as parcelas e prosseguimento da execução, nestes autos, pelo
novo saldo atualizado

6 - Diante do acordo realizado e respeitando os princípios de boa-fé
processual e lealdade entre as partes, os requerentes concordam com a imediata
liberação dos dois veículos penhorados em nome do Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores, quais sejam:

TOYOTA COROLLA GLI18FLEX * Placa EMX2052

RENAVAM

22403 1937;

TOYOTA COROLLA GLI FLEX

Placa EQW4119 - RENAVAM

317086391.

7 - Pelo mesmo motivo, os requerentes concordam com o imediato
desbloqueio dos valores até então penhorados no presente processo: valor de R$
77.148,44 (setenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e quatro
centavos), vlpr não atualizado.

8 - Para dar efetividade a cláusula acima, requer, com a concordância
dos requerentes, a determinação judicial para imediata expedição de guia de
levantamento judicial dos valores penhorados no presente cumprimento de sentença,

3
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processo no 0172317-8820068 260103 em favor do patrono do requerido,

Dr.

LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR.

9 - Os requerentes, com o recebimento das 12 (doze) parcelas
devidamente atualizadas pela Taxa Selic, com exceção das duas primeiras parcelas
que não serão atualizadas, obrigam-se a dar quitação integral do acordo, nada mais
podendo reclamar de qualquer árgão fradonário do Partido dos Trabalhadores.

10 - Com o pagamento integral do acordo, as partes declaram não ter
mais nada a receber, a qualquer título, referente ao processo n° 017231788.2006.8.26.0100, em trâmite perante a 09a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo; seja a título de sucumbência, custas, honorários, ou qualquer
outra despesa, valendo o comprovante de depósito como recibo de pagamento.

11 - Os depósitos das parcelas serão realizados, em nome de Scavone
Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ sob a n° 06.170.069/0001 -40, C/C:
78444-3, Agência: 2000, Banco Jtaú Uníbanco S.A. (341),

escritório dos patronos
dos requerentes e servirão como prova do adimplemento da obrigação e quitação da
dívida.

12 - Eventual incorreção nos dados bancários fornecidos pelos
requerentes, que impossibilite o cumprimento do depósito da parcela, será de
responsabilidade dos requerentes, não podendo o requerido responder por prejuízos
decorrentes da inconsistência.

13 - O valor total apresentado (R$ 1.272.623,66) inclui os honorários
de sucumbéncia e honorários da fase de cumprimento de sentença, de modo que o
requerido nada mais deve aos patronos dos autores, que dão, expressamente, com o
depósito das 12 (doze) parcelas, quitação integral.

14 - Com o cumprimento integral do presente acordo, as partes do
reciprocamente a mais plena e total quitação, nada mais tendo a reclamar, uma da
outra, quanto aos fatos da presente demanda.
1/
4

1fitftJ. SWtIOR EIL)L

15 Declaram as partes, expressarnente, que renunciam ao dir-ihp de
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apresentar recurso contra a r. sentença homolagatória do presente acord4 nos»/
termos do quanto ajustado, bem como desistem de todos os recursos interpostos e /
pendentes de julgamento.

16 Com efeito, requerem a homologação do presente acordo,
bem como a suspensão do feito, com fuicro no art 265, II e 792 do Código
de Processo Civil, até o efetivo oaamento de todas as oarcelas
mencionadas neste instrumento, quando então, aoós exoressa comunicação
de cumprimento uor parte dos autores, deverá o presente feito ser extinto,
nos termos do art 794, 1 do Código de Processo Civil.

Termos em que pede e espera deferimento.
So Paulo, 05dèsetembro de 2011

DIRETÓRIO 1ACtÓ( AL DO PARTIDÔ DOS TRABALHADORES

LUIZ iosÉ BUENO DE AGUIAR
OAB/SP 4833
(patrono do requerido Diretório Nacional:do Partido dos Trabalhadores)

MICHELFREIDENSON
1

BM1O PRODUÇÔESÁRTÍSTICAS LTDA
(representada pq/ seu pócio Michel Freidenson)

Jfr1TONIOSCAVO1%ft)IJNIOR
OAB/SP 15873
(patrono dos reqeentes Michel Freidenson e BM10 Produções Artísticas Ltda)
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horas

Extrato de conta corrente
Nome. PARTIDO DOS TRABALHADORES
AaSnç!a 0057
Cç,ntm 59963-1

Posição da Conta Corrente

Extrato

W

Ô

,

Lançamento

R

04/11/2013 às io:59:iih

Por Período

Data

TL1L 51

0111012013 a 31/10/2013

Valor (R$)

Saldo (RS)

30/09

SAI DO ANTERIOR

01/10

SISPAG FORNECEDORES

01/lO

TAR C/OSISPAG

01/10

TAR C/C SISPAG

01/10

lAR SISDER/DAI

01/10

SALDO

02/10

SISPAG FORNECEDORES

02/10

TAR C/C SISPAG

0,400.20-

2.43572
16,10-7
0,20-'
61,342.357,88
570,88-

32/10

TAR 0/O SISPAG

02/10

EST AUTORIZ CRED 000000

7.229,65-

02/ID

SISDER 2013093000

3.842,03

02/10

SALDO

03/10

SISDEFI 2913100100
SALDO
TAR SISDER!DAI

63,65-

04/10

SISDEB 2013100200

69,75

04/10

SAI DO

07/10

SISDEB 2013100300
5 A 1. [>0
TAR SISDEB/DAI

'
/
1.601.42-

04110

08/10

e

513,31

03/10

07/1O

77 (

1.088,11-

7
1.08201-

7,00 J"

/
"

650-

'33!1Q

SISDER 2013100400

08/10

SALDO

01010

IAR SISDE[3/UAI

09/10

SISDEB 2013100700

00/10

ADI.AN [DEPOSITANTE 02/1O

09/10

SALDO

10/10

SISPAG FORNECEDORES

10/10

TAR dc SISPAG

0,20-

10/10

lAR CiO SISI'A'G

0.20-

10/10

TAR C/C SISPAG

0,20-

10/10

TAFI C/C SISPAG

0,40-

10/10

TARSISDEB/DAI

1.00-

10/10

SAI. DO

11/10

SISPAG FORNECEDORES

.075.01-

150,12
931,3916,933.785,40
44.00-

Z
2.793,08

1.905,32- -'

885.76
289,07-

V
V

11/10

lAR C;C. SI.SPAG

0,00-

11/10

TAR C/C SISPAG

0,20--

1110

1 AR SISDEI311)AI

0,50-

11/10
14/I0

SALDO
SISPAG UORNFCEDORES

.

595,39

14,23-

https://banklineplus.itau.corn.br/V 1/PP/IMG/Versaolnlpressao.htm

04/11/2013

Banco Itaú S/A

Página 1 de 2
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horas

Extrato de conta corrente
N('r
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Aa1'i a 0057
Conta 59963-1

Saldo resumido

ri

1. 2 / 12/2012 às 09:32:20h

Descrição

78'

Saldo (R$)
-"

D1SPONIVEL P1 SAQUE

3.938,53

Extrato - Ultimos 3 dias

S

L)ata

Lançamento

O112

SALDO ANTERIOR

10/12

SISPAG FORNECEDORES

1:L12

TAR CIC SISPAG

0,20-

10/12

TAR C/C SISPAG

0,20-

1d!12

lAR C/C SISPAG

10/12

SISDEB 2012120600

J. 2
11/12
2

Saldo (R$)
10.864.54

3.861,51-

0,401.331,09

S A L DO

8.33332

SISPAG FORNECEDORES

1.131.44-

BLOQUEIO JUDICIAL

7.22985-

11/12

TARC/C SISPAG

1

SISDEB 2012120700

1

Valor (R$)

11/12

SALDO

1}i12

SISDEB 2012121000

12/12

SALDO

'

0,2027,97

0.203.938,73

3.938,53

Posiçào da Conta Corrente e Conta Investimento
Descriçao
SALDO PROVISORIO CONTA

Valor (R$)
3.93853

1=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE

3.938,53

$DO DISP P AI'LIC HOJE

3.938,53

(22 SAIDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E
-AO SE-R AI 1 ERADOS A QUALQUER MOMEN1O EM I-UNCAO DE NOVOS
ANDAMENTOS.
AVISO!
LO saidos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
ato: aJo; a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legunda:
Lancarnento sujeito a CPMF
lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaü
A
Aqendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
El
Açôes movimentadas pela Bolsa de Valores
O - Cédito a compensar
E)
Dél,itu a corilpersai
Apicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
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i::i CÓPIA DO CHEQUE:

BANCO:

AGENCIA

341

DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CONTA NR'

057

DATA:

VISTO:
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CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR
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1.229,85

LTOTAL:
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DATA

1 1 J
PAR

1

[_11/1212012

IVAL0R

1

VENCIMENTO

VITO:

1

-

1 1

ECACL

59963-1

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO

EiLc&

1

1

L 1

1

1

1

1

CÓDiGO Do FORNECEDOR

1

CONTA CONTADIL A DEBITAR. (pre uso de oontIIIdedo)

1

VALOR / RATEIO

fl
CONTINUA NO ANEXO

LJCONTINUA NO ANEXO
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E PROCESSO ti' 0125.090.137.440

DUARTE -

DE

ITAMARANDIBA - MG.

1

SISTEMA SIGAFIN
LANÇAMENTO DE ENTRADA
EM:

TESOURARIA
EM:

PT - Diretório Nacional
CONTABILIDADE

LANÇAMENTO DE BAD(A
EM:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

EM:

VISTO:

Núcleo Administrativo
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Extrato de conta corrente
TL&L sELc1
Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Agência: 0057
Conta: 59963-1

Fk

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Extrato Por Período
-

Data

[1

Lançamento

30/08

SALDO ANTERIOR

02/09

TAR SISDEB/DAI

02/09

SALDO

04/09

SISPAG FORNECEDORES

04/09

TAR C/C SISPAG

-

80

08/ 10/2013 às 11:00:14h

01/0912013 a 30/09/2013

Valor (R$)

Saldo (R$)
22 44156

12616-

/
2231540

6225-

/

020-

04/09

TAR SISDEB/DAI

04/09

SALDO

05/09

SAQUE ORDEM JUDICIAL

8.894,497.22985

5631- '
22.19664

05/09

DESBLOQUEIO JUDICIAL

05/09

SALDO

06/09

TAR SISDEB/DAI

06/09

SISDEB 2013090400

06/09

SALDO

09/09

AO. TED D 459601

09/09

TAR TED AO 459601

09/09

SISPAG FORNECEDORES

09/09

TAR C/C SISPAG

0,40-"

09/09

TAR C/C SISPAG

0,40-

09/09

SISDEB 2013090500

09/09

SALDO

10/09

SISPAG FORNECEDORES

1.175,26-.-"

10/09 D

SISPAG FORNECEDORES

1.454,33L "

10/09

TAR C/C SISPAG

10/09

TAR C/C SISPAG

0,20-/

10/09

TAR SISDEBIDAI

18,59-/

10/09

SALDO

11/09

TAR SISDEB/DAI

11/09

SALDO

12/09

SISPAG FORNECEDORES

12/09

TAR dc SISPAG

12/09

SISDEB 2013091000

12/09

SALDO

13/09

SISPAG FORNECEDORES

13/09

TAR dc SISPAG

0,20-

"

13/09

TAR C/C SISPAG

0,40-

'

13/09

TAR C/C SISPAG

0,20-

13/09

SALDO

16/09
16/09

SISPAG FORNECEDORES
TAR C/C SISPAG

20.53200
550- /
3.022,85

/
23.549,35

20,00000-

/

1 3,30-

/

958,48-

/

1.748,90

v

/
4.325,67

0,40-V

,

1,09-

/

1.676,89

1.675,80
12,980,20-"
226,99
1 889,61
82,69- "

1.806,12

1

17,720,20-
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Bueno de Aguiar, Wendel, Rizzi
Advogados Associados
Rua do Paraíso, 585
São Paulo SP Brasil
Cep: 04103-001
Fone/Fax: (11) 3285-5444
advocaciabuenodegu iar.com. br

RELATÓRIO DE PROCESSOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
TtAL 'JA EiLC1

81
III)

'1

AUTOR: José Pedro Duarte
PROCESSO: 0325.09.013744-0
FORO: Foro Da Comarca De Itamarandiba - MG
VARA: Juizado Especial Cível.
DATA DE DISTRIBUICÃO:
ACÃO: Indenizatória
PASTA: 478

A) HISTÓRICO DO PROCESSO

Em agosto de 2009, o autor propôs Ação de Indenização por Danos Morais em face do
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Carbonita/MG, e de seu
representante legal Sérgio Luiz Ribeiro dos Santos.
Em consonância com a inicial, o requerido - Diretório Municipal, entre os dias 15 e 22
de junho de 2.009, teria distribuído um "Informativo do PT de Carbonita/MG", que
supostamente denegria a sua imagem, atribuindo-lhe a pecha de "mentiroso",
ocasionando, transtornos emocionais e profissionais. Razão pela qual, entendeu por
bem pleitear a condenação do Diretório Municipal em danos morais, no montante de R$
18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).
Em sede de contestação, os requeridos Sérgio Luiz e Diretório Municipal alegaram, em
síntese: a) a ilegitimidade passiva do requerido Sérgio Luiz, por entender que o
Diretório Municipal é pessoa jurídica e não se confunde com o seu representante legal
Sérgio; b) que o informativo publicado não ofendia a imagem do autor; c) comprovava
que não havia sido reduzida a verba de prefeitura, contrariando o que o Prefeito
alegava; e d) consubstanciava exercício regular de direito.
O juiz excluiu o corréu Sérgio Luiz Ribeiro dos Santos, e em sede de sentença, o
Magistrado entendeu por bem acolher parcialmente a pretensão inicial para reconhecer o
dano moral e reduzi-lo ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, segundo a tabela da
Corregedoria de Justiça.
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Bueno de Aguiar, Wendel, Rizzi
Advogados Associados
Rua do Paraíso, 585
São Paulo 5P Brasil
Cep: 04103-001
Fone/Fax: (11) 3285-5444
advocacibuenodeagLnar.com.br

Desta decisão, foi interposto Recurso Inominado, intempestivamente, transitando em
C'ftL
ITLkL
julgado a decisão, razão pela qual, o autor José Pedro Duarte apreentou petiçao,
Fh
82
requerendo o cumprimento de sentença.
Após escoar-se o para de pagamento espontâneo de 15 dias, o autor enteIdii

a~~'
~&j

acrescer a multa de lO% e 10% de honorários advocatícios (aos quais não faz jus).
Assim, após fracassadas penhoras "on line" nas contas do Diretório Municipal do PT de
Carbonita, o autor entendeu por bem requerer a condenação solidária dos a inclusão dos
Diretórios Estadual e Nacional do PT, contrariamente à Lei 9.096/95, com redação dada
pela lei 11.694/2008.
Com isto foram bloqueadas indevidamente as contas do Diretório Nacional, razão pela
qual opusemos Embargos de Terceiro solicitando o desbloqueio das contas,
oportunidade na qual sustentamos que o Diretório Nacional é pessoa jurídica diversa do
Diretório Municipal e suas contas vinculadas ao fundo partidário são impenhoráveis.
Autos foram para Juiz e o mesmo determinou que a parte autora se manifeste acerca de
nossos embargos, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos por nós alegados.

ÚLTIMO ANDAMENTO: Juiz indeferiu nossos Embargos de Declaração por entender
que o partido é uno e indivisível. Apresentamos Recuso e outra parte foi intimada para
se manifestar no nosso recurso.
VALOR ORIGINAL DO LITÍGIO: R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)
VALOR DA CONDENAÇÃO: R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, segundo a tabela da
Corregedoria de Justiça.
FASE DO PROCESSO: Execução de sentença
VALOR DOS HONORÁRIOS: R$ 700,00
F) INTERESSE EM ACORDO: Não, pois os fatos se deram após o advento da lei
11.694/2008 e o Diretório Nacional do PT poderá ser excluído da lide.
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Comarca de Itamarandiba - Dados do processo
Dados Completos

NÚMERO TJMG: 032509013744-0

NUMERAÇÃO ÚNICA: 0137440-84.2009.8.13.0325

JESP CÍVEL

BAIXADO

Distribuição: 21/08/2009

Valor da causa: R$ 18.600,00
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: CIVIL > Responsabilidade Civil > Indenização por Dano Moral
Município do processo: ITAMARANDIBA/MG
Competência: CÍVEL
Juiz(iza): RONAN DE OLIVEIRA ROCHA
SITUAÇAO ATUAL
Maço: 0054
CS: ima(s) Movimentação(ões):
ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM 08/09/2016

08/09/2016

BAIXA DEFINITIVA
DOCUMENTO ENTREGUE
Todos Andamentos

08/09/2016
ALVARA JUDICIAL 22/06/20 16
Expediente(s)_Enviado(s) para Publicação
PARTE(S) DO PROCESSO

Autor: JOSÉ PEDRO DUARTE
Baixa: 08/09/2016 - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO MÉRITO
Advogado(s): 68254N/MG - Aelson Alves Dos Santos

- NATURAL

42377N/MG - Jose Washington Figueiredo
Réu:

SERGIO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS
Baixa: 08/09/2016 - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO MÉRITO

http://www4.tjmg Jus. brlj uridicolsflproc_complemento.jsp?comrCod igo=325&n umero= 1 &listaProcessos=090 13744

- NATURAL
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- Marcos Piovezan Fernandes
1023981\1/MG - Valberto Joaquim Cardoso Bastos

Advogado(s): 976221\1/MG

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Baixa: 08/09/2016 - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO MÉRITO
Advogado(s): 745571\1/MG - Edilene Lobo

- JUR?DICA

1635971\1/SP - Flavia Acerbi Wendel Carneiro Queiroz
1169241\1/MG - Flavia Brito Mundim Metzker
132090N/MG - Luiz Fernando Alves

- Luiz José Bueno De Aguiar
976221\1/MG - Marcos Piovezan Fernandes
1023981\1/MG - Valberto Joaquim Cardoso Bastos

48353N/SP

84 ', 1

/

Consulta realizada em 19/06/2018 às 20:20:48

n

2/2

Poder Judjcjá10 de N'lato Grosso
Importante para cidadania. Importante para você.
Numeraçao Unica: 29308-

Gerado em: 1106/2078 16:08

05.20058110041 Codigo: 221125 Processo N°: 277±!

Tipo: Cível

2flfl

Livro: *Processo

Lotação: Quarta Vara Cível
Assunto: CONTRA DEVEDOR SOLE

Juiz(a) atual:: Luiz OCtávOljvejra
Ribeiro
1

Tipo de Ação: Execução de Titulo Extrajudicial>processo de EXeCUÇaO>PROCE5Q CIVEL E DO
TRABALHO

Partes
Exequente: RODRIGO

PlOVEZAN

E

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTI DO DOS TRABALHADOR ES
E xecutados(as): DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Andamentos
09/02/2018
Juntada de Petição do Réu e documentos
Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.
Petição do Réu e Documentos, Id: 1281691, protocolado em: 07/0
2/2018 às 17:44:17
0311012017
Suspensão do Processo
04/09/2017
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente' de 29/08/2
017, foi disponibilizado no DJE n° 10095,
de 04/09/2017 e publicado no dia 05/09/2017, onde constam como patrorios habilitados para receberem
intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1933, JOSE MAURO BIANCHINI
FERNANDES - OAB:3225/MT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, representando o polo
ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:163.597/Sp, FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ OAB:163597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903B/M-r,
LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR
OAB:48.353/Sp representando o polo passivo
01109/2017
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico que remeti para publicação no DIARIO DA JUSTIÇA DJE n° 10095, com previsão de disponibilização
em 04/09/2
017,0 movimento "Despacho->Mero expediente" de 29/08/2017, onde constam como patronos
habilitados para receberem intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE
MAURO BIANCHINI FERNANDES OAB:3225/MT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT
representando o polo ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:i 635971SF, FLAVIA ACERBI WENDEL
CARNEIRO QUEIROZ - OAB:i 63597, HELCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE
AGUIAR - 0A13:48.353/Sp representando o polo passivo.
31/08/2017
Carga
De: Gabinete - Quarta Vara Cível
Para: Quarta Vara Cível

29108/2017
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29I2006

Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 526/2006-ESC
Digite o texto do ofício: Reiterando o Ofício n. 285/2006, datado de 12.05.2006, requisito
a Vossa Senhoria que informe este Juízo dos valores porventura existentes na conta
bancária n.° 1408089, agência 3344, dessa instituição financeira, de titularidade do(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores CNPJ: 00.676.262/0002..
51. Em havendo valores, proceda à penhora, bloqueando o valor até o limite do débito
atualizado de R$1.156.784 82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

Tul« CYC-:boR

wcJ

Destinatário: GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A
- AGNClA 3344 (EMPRESARIAL
CENTRO - SÃO PAULO)
25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 525/2006-ESC

k

Digite o texto do ofício: Considerando o processo acima indicado, solicito a Vossa
Excelência que disponibjjize na Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
so, n.°
600.000-2, agência 0417 do ;banco Bradesco, mediante transferência, a
rtância de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativa ao crédito exequente que
deverá ser deduzido do repasse do Fundo de Participação Partidária destinada ao(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.26210002..
51, com a finalidade de garantir a execução
Destinatário: PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

lttp:I/servlcos.tjmtjusbr/processos,comarc/ddp

ím
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso

19/C2OP6
Decisão Interlocutória
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores oferecem Exceção de PréExecutividade, nos autos de execução movida contra si por Rodrigo Stabille Piovezan,
sob o fundamento de que os títulos que instruíram a execução não se revestem de
liquidez e certeza, uma vez que o excepto não observou o que dispõe o Estatuto do
Partido dos trabalhadores ao firmar as notas promissórias.
Sustenta, ainda, que o excepto deixou de instruir a inicial com o contrato particular que
deu origem a dívida, agindo de forma ardil com objetivo de ocultar quem realmente foi o
beneficiário dos serviços eventualmente prestados, configurando, assim, a ausência de
relação jurídica entre as partes.

WCPA
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Aduz também que o Diretório Nacional e o Diretório Estadual são pessoas jurídicas
distintas, sendo que o Diretório Nacional não pode se responsabilizar pelas dividas
contraídas pelo Diretório Estadual.
Por fim, sustenta sua ilegitimidade passiva em decorrência da proibição estatutária da
pessoa jurídica ser representada, isoladamente, por seu tesoureiro.
O excepto aduzindo, preliminarmente, o não cabimento da presente exceção de préexecutividade, por não encontrar amparo legal, sustenta ainda que na via excepcional da
exceção de pré-executivjdade não se discute matérias que não sejam de ordem pública
ou vícios que possam ser acolhidos de plano, o que não se verificou neste caso.
Go ao mérito, o excepto refuta as alegações do excipiente, sustentando que o
Diretório Nacional do PT figura na cártula como avalista, e que se fez representar por
seu tesoureiro de campanha e dirigente, Delúbio Soares, pessoa que goza de poderes
estatutários para operar transações financeiras.
É o relatório. Decido.
A exceção de pré-executivldade, embora não encontre previsão legal, vem sendo
admitida pela doutrina e jurisprudência, como meio de o devedor opor-se
à execução,
nos casos de nulidade ou outras questões de ordem pública, passíveis de serem
apreciadas de plano, independente de instrução probatória, contudo, não é o caso da
presente exceção, uma vez que o excipiente pretende discutir ilegitimidade passiva com
fuicro no Estatuto Partidário, matéria que, por si só, enseja dilação probatória a respeito
da data em que o tesoureiro do partido foi destituído do cargo.
Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:
REsp 801347 / MG; RECURSO ESPECIAL 2005/01997597 - PRIMEIRA TURMA - STJ
Eme ta:
PR

ESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE MATÉRIAS PASSÍVEIS
DE ARGÜIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA
RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO.
A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita
as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade
independentemente da garantia do juízo. 2. Não é possível a argüição de ilegitimidade
passiva por exceção de pré-executividade se, para a aferição dessa, for necessária
dilação probatória. 3. E Inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 4. "A decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad
causam, é impugnável por meio de agravo, uma vez que não põe termo à relação
processual" (Resp 364339/Sp,
Primeira Turma, Mm. Luiz Fux, DJ de 21.06.2004) 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (grifo nosso)
DJ 03.04.2006 p. 288
).//servJcos.timtjusbr/processos/coma/d d
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso

No rsmo sentindo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido
que:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - N°
18264/2002 - CLASSE li - 15-COMARCA DE SORRISO.
E ME NTA:
AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUESTIONAMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA - MATÉRIA RELATIVA A
EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE SIMPLES
PETIÇÃO COM FEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTUIVIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO.

/ç
N
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A discussao acerca da origem da divida, assim como o seu valor e forma de correçao
pactuada, não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, na medida em
que referido instituto é reservado apenas a apreciação dos requisitos formais do título
executivo. (grifo nosso)
Data de Julgamento : 04-11-2002
Além disto, o disposto no art. 195, § 1, do Estatuto Partidário do PT, que exige a
participação conjunta do presidente do partido com o tesoureiro refere-se às
movimentações financeiras, através de contas bancárias, circunstância totalmente
diversa da exposta nesta execução de título executivo extrajudicial.

NSe sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIÍJADE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO-CABIMENTO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA - CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 235 DO STJ-AGRAVO PROVIDO. 1-A exceção de pré-executividade é
incidente excepcional na execução, cabível tão-somente para discussão de matérias que
ensejam a sua nulidade, ou a falta de pressupostos essenciais para o seu
prosseguimento. 2. Em sendo proposta para discutir o mérito da execução, como
cláusulas contratuais, a exceção deve ser indeferida, uma vez que tal matéria é objeto
de embargos, devendo ser argüida somente quando o juízo estiver garantido. 3. A
propositura de ação revisional para discutir o contrato objeto de execução não enseja a
suspensão da mesma. 4. Absolutamente desnecessária a reunião das ações de
execução e revisional pela conexão, se esta última já encontra-se julgada, inteligência
da Súmula do STJ. (Rec. Agravo de Instrumento 8697/2004 - classe II, 15— Comarca de
Rondonópolis, j. 04.4.2005). (grifo nosso).
Não restou evidenciado o emprego de qualquer manobra fraudulenta ou deslealdade
processual por parte do excipiente ao ajuizar a presente exceção, trata-se tão somente
d
rpretação diversa à dispositivo legal. Sendo assim, não se configurou a litigância
d
-fé.
Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré- executividade e determino o
prosseguimento do feito, deixando de condenar o excipiente ao pagamento dos
honorários advocatícios, por ser incabível em simples incidente processual.
Defiro o pedido de folhas 96/98. Expeça-se ofício.
Intimem-se.
Cuiabá - MT, 19 de Setembro de 2006.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
Juíza de Direito
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18/04/2008
Mandado de Intimação Expedido
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ MT
-

JUíZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA DA CAPITAL
1L WOR 11J1OL

221125 §!7,:

j
8 9~;; 1

MANDADO DE INTIMAÇÃO
Execução Por Quantia Certa

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.° JUIZA João Ferreira Filho
NÚMERO DO PROCESSO: 2005/277.
VALOR DA CAUSA: R$ 959.487,42
ÉCIE: Execução por quantia certa
PARTE AUTORA: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA
SILVA PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
-

PARTE REQUERIDA: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
CNPJ: 01 .872.993/0001-54, ENDEREÇO: RUA GENERAL MELLO, 351, BAIRRO:
POÇÃO, CIDADE: CUIABÁ-MT.

.

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.(s) LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR
FLÁVIA ACERBI WENDEL HÊLCIO CORRÉA COMES

-

-

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o,$), de
conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s),
como parte(s) integrante(s) deste mandado.

DECISÃO/DESPACHO: Intimem-se os executados das penhoras realizadas pelo sistema
BACEN/JUD, sendo que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deverá ser
intimado via imprensa, uma vez que possui patrono constituído nos autos e o Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores deverá ser intimado por mandado. Proceda-se o
reforço da penhora, pelo sistema BACEN/JUD, descontando-se os valores já bloqueados
e transferidos para a Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. lnt.

Cuiabá MT, 18 de abril de 2008.
-

Marise Fátima Falcão Dias
Gestora Judicial em substituição legal
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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Tri!inl de Justiça de Mato Grosso
18/07/2013
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número 2013/127 foi dispoflibiliZado no Diano da Justiça Eletrônico 9093 Páginas.
104/110 do dia 17/7/2013 e publicado em 18/7/2013 quinta-feira
Intimação Folhas:
Sentença Trata-Se de ação distribuída por dependência à Ação de Execução n° 2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
foi
objeto é a declaração de nulidade dos títulos que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução
mencionada a origem do crédito, sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu origem aos
títulos
executiva, pelo então tesouçPtrn nAnionat doj
as,
objeto
da
ação
executados Afirma que o aval outorgado nas notas promissóri
Partido, Delbio Soares, foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se
razão social ou em seu próprio nome: que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoldameflte 90
feitos em nome da agremia4o por
os compromissos financeiros sO
obrigações em nome do Partido Nacional, OS
responsabiliZação pessoado seQr
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto: e, portanto. frente a
io ,
DelúbiO Soares, o autor, pessoa jurídica, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apo1u
promissórias executadas Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedênCi
do pedido com a declaração de nulidade dos títulos executivos em relação ao Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores com a condenação do réu aos ônus da sucumbência. Juntou cópia do seu estatuto social aprovado em
reunião de 05/10/2007, da referida Ação de Execução e outros documentos. A tutela antecipada pedida foi indeferida às fls.
218. O réu contestou alegando coisa julgada, em razão do trânsito em julgado do v. acordão proferido no recurso de agravo
de instrumento n° 78591/2006, que rejeitou exceção de pré-executívidade apresentada pelo autor na execução com o mesmo
fundamento. Sustenta que o autor não se utilizou dos embargos do devedor para opor-se à execução, exaurindo-se todos os

•

meios procesSuais para atacar os títulos de crédito.
Afirma que o Estatuto do Partido dos Trabalhadores dá autonomia gerencial e financeira ao tesoureiro para assumir
0 do artigo 195 do Estatuto. Alega litigànCia
obrigações financeiras, por conta da presença da interjeição alternativa 'ou" do § 2
de má-fé do autor, e ao final requer a extinção do processo em razão da coisa julgada e a improcedência do pedido com a
condenação do autor aos õnus da sucumbência. O autor impugnou a contestação reiterando os fundamentos da petição
inicial e a procedência do pedido. Intimadas as partes para especificação de provas, o réu requereu o julgamento antecipado
da lide e o autor requereu o depoimento "pessoal do requerente" a fim de comprovar a inexistência de relação jurídica entre
autor e réu, inquirição de testemunhas e perícia na contabilidade de ambos. Foi indeferida a produção de provas por estar a
lide suficientemente instruida, comportando o julgamento antecipado. Desta decisão o autor interpôs agravo retido, sendo
mantida a decisão agravada E o relatório Decido. A matéria controvertida nesta lide repousa no aval prestado pelo senhor
Delúlio Soares, como representante legal do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores nas notas promissórias que
aparelham a Ação de Execução, que o réu promove contra o autor e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores.
Sustenta o autor que referido aval fere as disposições estatutárias do Partido, mas precisamente a contida no seu artigo 195
Diante de tal alegação, que sustenta o pedido de declaração de nulidade, ressalta-se a desnecessidade de dilação probatõria
com inquirição de pessoas e realização de pendas contábeiS, uma vez que em nada contribuirão para o deslinde da
controvérsia, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide no formato previsto no artigo 330. Inciso 1 do Código de
Processo Civil. Na contestação, o réu arguiu a prejudicial de coisa julgada, consubstanciada no julgamento do Agravo de
Instrumento n° 78591/2006, todavia no referido recurso não houve apreciação e julgamento de mérito da matéria debatida
nesta ação, limitando-se o julgado a decidir que a suposta ineficácia, nulidade ou anulabilidade das cãrtulas em contradição
o âmbito da exceção de préexecutividade em que fora arguida. Por força do
com a alegada ilegitimidade de parte, foge d
disposto no artigo 467 do Código de Processo Civil, a coisa julgada correlaciona-se apenas com a sentença, não se
ajustando, de regra, ás decisões interlocutórias sujeitas a recurso de agravo de instrumento, como no caso. Assim, releito a
arguição de coisa julgada. Quanto à alegação de que a não interposição de embargos do devedor na ação executiva exauriu
todas as defesas, a não propositura de embargos do devedor para pleitear a declaração de nulidade das notas promissórias
que embasam a ação de execução promovida pelo réu não impede a alegação de nulidade das notas promissórias por meio
de ação ordinária. Isso porque a ausência de interposição de embargos do devedor causa efeitos somente em relação ao
processo executivo, arcando o executado com os ônus de não tê-lo feito, na forma então prevista na legislação processual
civil, mas não o impede de buscar as vias ordinárias. não havendo impedimento a apreciação do mérito desta ação ordinária
O argumento do autor de que o réu não aparelhou a ação de execução com a prova da relação jurídica subjacente ãs notas
promissórias em execução, com a finalidade de demonstrar a sua obrigação solidária pelo aval prestado nos titules, não se
sustenta, pois a validade do aval, pela sua autonomia jurídica, subsiste independentemente da validade do negócio juridico
do artigo 899 do Código Civil que dispõe: Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome
subjacente. ao teor do § 21
Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a
indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. ...) 20
obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vicio de forma. Nesse sentido também a
1unisprudência DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TITULOS DE CRÉDITO.
NOTA PROMISSORIA. AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. 1 .A jurisprudèflCia desta
Corte Superior consagra a autonomia do aval em relação à obrigação garantid a, considerando que, "como instituto tipico do
direito cambiário. o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficácia não estão
jungidas à da obrigação avalizada" (REsp n. 883.859/SC. Relatora Ministra Nancy Andrigui, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/3/2009, DJe 23/3/2009). Precedentes do STJ e do STF. Doutrina.

.

2.A autonomia é um importante princípio cambiário. Ignorar ou mesmo relativizar esse princípio significa pôr em xeque o
arcabouço normativo que sustenta o regime juridico que deve presidir as relações econômicas. 3.A autonomia do aval não se
confunde com a abstração do titulo de crédito e, portanto, independe de sua circulação. 4.Agravo regimental desprovido (STJ
- T4 Ao Rct no REsp 885261 ISP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. j. 02/10/2012). A demonstração da causa
05J0,'20 1 C'
hitp:/íscr'icos.tml .jus.br/processosIcOrnarCaS/dad0SP1'00mta5Px

ihunal de Justica de Mato Grosso

l'agtna

iiC L0

o deslinde da controvérsia pois a obrigação do
sLtbjacente da divida garantida por meio de aval,portanto. não contribui para
avalista subsiste independente da obrigação avalizada Cabe ainda realçar que para fins de promover a ação de execução de
título extrajudicial, exige-se apenas a apresentação pelo credor do titulo de crédito representativo da divida regularmente
formal, sem que se lhe imponha o ônus de comprovar a sua origem.
Diante disso, destituída de qualquer razão jurídica a pretensão de anulação das cártulas por este fundamento. Resta apreciar
se o autor se obrigou validamente a satisfazer a dívida pelo aval prestado pelo seu tesoureiro senhor Delúbio Soares.
Sustenta o autor que por força de disposição estatutária disposta no artigo 195, somente obriga-se pelas transações
financeiras' firmadas por seu presidente em conjunto com o tesoureiro ou com o secretário de finanças. Afirmação esta
do referido artigo 195 do estatuto reproduzido na petição inicial dispõe que a
desprovida de qualquer suporte, poiso § l °
abertura e a movimentação de contas bancárias e demais transações financeiras em nome do Partido dos Trabalhadores
deverão ser feitas, conjuntamente. pelo Presidente e pelo Secretário de Finanças ou tesoureiro da respecti
Executiva" O instituto do aval não guarda qualquer relação de direito com as ações administrativas elencalas no referido
91 /
artigo do estatuto, porque não corresponde em nenhum sentido jurídico ou semântico com a locução "abertUra e a
.tes
movimentação de contas bancárias e demais transações financeiras", para as quais o estatuto exige a conorrência da
nomeados dirigentes partidário. Ao contrário, segundo a conceituação clássica de Fran Martins, In, Titulosh
Forense, 8 edição, 1993, vol. 1, pág. 205 e 208: "Entende-se por aval a obrigação cambiária assumida por alguém no intuito
de garantir o pagamento de letra de câmbio nas mesmas condições de um outro obrigado ... 0 aval é uma obrigação de
garantia própria dos títulos cambiários ou dos a eles equiparados." Nos exatos termos do artigo 195. é para a movimentação
dos seus ativos financeiros que o estatuto do partido impõe a concorrência de seus dirigentes, e não para instituir garantia de
pagamento de nota promissória regularmente emitida por seu Diretório Estadual. Ainda que o estatuto tivesse adotado a
expressão "transações financeiras" no significado de assumir obrigações de garantir pagamento, é válido e regular o aval
prestado pelo seu tesoureiro Senhor Delúbio Soares, em razão de que o § 2° do mesmo artigo estatutário ressalva a validade
das transações financeiras expressamente autorizadas pelo seu tesoureiro ao dispor: "O Partido dos Trabalhadores não
arcará com o õnus de quaisquer transações financeiras efetuadas em seu nome ou com o seu CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas) por quaisquer pessoas, filiados ou não, que não tenham sido expressamente autorizadas pelo tesoureiro
ou pelo presidente da Comissão Executiva do órgão correspondente." Assim, assumiu expressamente o partido o ônus pelas
transações financeiras autorizadas pelo seu tesoureiro, o que abrange a obrigação contraída por meio de aval. Diante disso,
é insustentável o argumento do autor de que o aval deveria ser prestado com a concorrência de dois dirigentes partidários
para sua plena eficácia jurídica. Também não se sustenta a alegação de que o senhor Delúbio Soares obrigou-se
pessoalmente e não como representante legal do autor, uma vez que no campo destinado ao aval nas notas promissórias
consta acima das suas assinaturas não questionadas, a identificação do Diretório Nacional do PT e o mesmo CNPJ/MF
exposto na petição inicial.
Assim, o aval não foi prestado pela pessoa fisica do referido tesoureiro, mas na qualidade de representante legal do autor,
obrigando-o a adimplir a obrigação cambiária expressa na cãrtula, sem qualquer beneficio de ordem devido a natureza
autónoma do compromisso.
Portanto, inexiste a alegada nulidade na prestação do aval pelo tesoureiro senhor Delúbio Soares, com efeito de desobrigar o
autor ao pagamento da divida em execução, devendo o pedido ser julgado improcedente. Quanto à alegação do réu . de
litigância de má-fé pelo autor, não merece acolhida, pois o fato de a pretensão do autor ser improcedente, não implica em
ofensa aos ditames minimos do direito de acesso á justiça e do amplo estabelecimento do contraditório constitucionalmente
assegurado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito com
fundamento no artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e demais
despesas do processo, e honorários advocaticioS, que fixo em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos termos do ad. 20.
do CPC, atendendo à natureza da causa, a qual aduz matéria exclusivamente de direito, que dispensou a instrução
§ 40
probatória. Publique-se, Intime-se.

S

18/07/2013
Juntada de Petição do Autor
s ubsta lecime nto.
16/07/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/127 para publicação no Diário da Justiça Eletrônico
Intimação
Sentença: Trata-se de ação distribuída por dependência à Ação de Execução n° 2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
objeto é a declaração de nulidade dos titulos que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução não fci
mencionada a origem do crédito, sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu origem aos títulos
executados. Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias, objeto da ação executiva, pelo então tesoureiro nacional dc
Partido, Delúbio Soares foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se como abuso da
razão social ou em seu próprio nome; que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoladamente
obrigações em nome do Partido Nacional, pois os compromissos financeiros são feitos em nome da agremiação por
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto; e, portanto, frente a responsabilização pessoal do senhor
Delúbio Soares, o autor, pessoa jurídica. não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos nas notas
promissórias executadas. Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedência
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Despacho->Suspensão ou Sobrestamento->Convenção das Partes
Ofício no 030/2013-GAB Cuiabá-MT, 23 de maio de 2013.

Em atenção ao Ofício n° 445/20135a Sec. Cível, relativo ao Agravo de Instrumento n°
47771/2013 - Classe 202-CNJ - Comarca de Cuiabá - (Ação de Execução p/ Título
Extrajudicial n° 277/2005), em que é Agravante Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores e Agravado Rodrigo Stabille Piovezan, comunico a Vossa Excelência que
ravante cumpriu o disposto no art. 526 do CPC e presto as seguintes informações:
Trata-se de decisão proferida em Ação de Execução ajuizada em 23/08/2005, cujo
crédito não foi ainda satisfeito, que afastou a alegação de impenhorabilidade de valores
disponíveis em instituições bancárias, bem como autorizou o levantamento de valores já
bloqueados, por se tratar de execução por título extrajudicial, não sendo cabível a
exigência de caução.
Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Estas são as informações.

ymara G.R.Paiva Zanolo
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CUIABÁ - MT
13/05/2013
Carga
De: Vigésima Primeira Vara da Capital
Para: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível

10/05/2013
Concluso p/Despacho/Decisão
Nesta data, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito em substituição legal da
Vigésima Primeira Vara da Capital, José Arimatéa Neves Costa
10/05/2013
Certidão
Certifico e dou fé que o agravante cumpriu com o disposto no artigo 526 do CPC.
10/05/2013
Juntada de Ofício
Pedido de informação do AI
03/05/2013
&orrendo Prazo

03/05/2013
Juntada de Petição do Réu
Requer a juntada do cópia do agravo interposto.
30/04/2013
Decorrendo Prazo
130
24/04/2013
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 2013/79 foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico 9035 Páginas: 981102 do dia 23/4/2013 e publicado em 24/4/2013
quarta-feira
Intimação Folhas:

9

cutado da penhora realizada via bacen as fls. 725/728 para querendo manifestar no
zo legal

24/04/2013
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 2013/79 foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico 9035 Páginas: 98/1 02 do dia 23/4/2013 e publicado em 24/4/2013
quarta-feira
Intimação Folhas:
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
ofereceu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrintaspx
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antPcipção de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218 autos em apenso). Às fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
em apenso.
Na petição de fis. 684//711,0 exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a plan ilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
de reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de
que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
ronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
rnou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
a pei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
pus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
eitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
por convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
vez iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a

18lÀkt SJ3 ELE1)L

94(•

.

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx

3113

19/06/2018

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

conluso desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual: Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual 'não
pode atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
isto é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001. 4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA DESFAVORAVEL A FAZENDA PUBLICA - PUBLICAÇAO ANTERIOR A
10.352/2001 - REMESSA NECESSARIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
ença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
01mento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1 092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
a forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
to à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
rku
~nal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
processuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso XI do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fls. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan

®

Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01.872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §2° do
art. 10 do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx
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Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/79 para publicação no Diário da
Justiça Eletrônico
Intimação
executado da penhora realizada via bacen as fis. 725/728 para querendo manifestar no
prazo legal
22/04/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/79 para publicação no Diário da
Justiça Eletrônico

96

Intimação
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° ii .694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
receu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
ade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218 autos em apenso). As fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
em apenso.
Na petição de fis. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
eais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
ão pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fI. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de
que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
se pronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
lei tornou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosprocessoprint.aspx
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vig.ncia da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
"tempus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
respeitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
r convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não
pode atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
isto é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001. 4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
unala quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
X, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA DESFAVORAVEL A FAZENDA PUBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR A
LEI 10.352/200 1 - REMESSA NECESSARIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1 092058/SP, Rei. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
processuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fis. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan
Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01.872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §20 do
art. 1° do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
ta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
4/2013
Intimação
executado da penhora realizada via bacen as fis. 725/728 para querendo manifestar no
prazo legal
22/04/2013
Intimação
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11 .694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
ofereceu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218 autos em apenso). As fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
te caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
apenso.

*

Na petição de fis. 684//711,0 exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratária e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
de reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fl. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fls. 684/711, de
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx
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que. náç incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
se pronunciou sobre a matéria diversasvezes, nestes autos, no sentido de que a nova
lei tornou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
"tempus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
respeitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
a sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
rrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
eodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
por convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
vez iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não
atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1 990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001.4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL -
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SEI..TENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR À
LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSÁRIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001, o
cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1 092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
endimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
essuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fls. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan
Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01 .872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §20 do
art. 1° do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
17/04/2013
Juntada de Petição do Autor
rma numero de conta
12/04/2013
Carga
De: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível
Para: Vigésima Primeira Vara da Capital

27/03/2013
Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título extrajudicial ajuizada
no ano de 2005.
Até o momento, o exequente não logrou êxito em receber seu crédito e após o advento
da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se beneficiar da alegação de
impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas correntes no Banco do
Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada a depósito pelo fundo
http://servicos.tjmt.jus .br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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pardário.
Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não ofereceu bens à penhora, não
embargou a execução.
Ajuizou ação declaratória de nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual
foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para suspensão da ação executiva,
diante da ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218
autos em apenso).
Às fls. 601 destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o
exequente preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação
declaratória em apenso.
Na petição de fls. 684//711,0 exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida.
Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão ao exequente.
Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título judicial,
execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial.
Na ação declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da
prova inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso.
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
utiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido.
Além disso, não existe previsão legal expressa de exigência de caução para
levantamento de valores em ação executiva não embargada, pela simples existência de
ação declaratória com pretensão de desconstituir os títulos objeto da ação executiva.
Conforme a plan ilha de cálculo juntado com a referida petição do exequente, o valor da
dívida atinge quase dois milhões de reais, e o executado já demonstrou que não tem
intenção de pagá-la.
A exigência de caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se
sustenta, mormente quando não se trata de execução provisória, tampouco de título
judicial.
Dessa forma, revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução
para levantamento de valores bloqueados.
Quanto à alegação da petição de fls. 684/711, de que não incide a impenhorabilidade da
Lei 11 .694/08 no caso em tela, esta magistrada já se pronunciou sobre a matéria
rsas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova lei tornou impenhorável o fundo
idário.

à

O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz
argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações:
Sustenta o exequente a não incidência da referida lei, em razão de não se tratar de regra
de natureza jurídica eminentemente processual, mas sim regra de direito material ou
ético-social, não podendo ser dada aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e
acabado, seja no tempo em que surgiu o direito à penhora, seja no tempo da
constituição do crédito.
Argumenta que os títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da
penhora de recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria
prestado serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se
tornar impenhoráveis.
Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação, em observância
à segurança jurídica.
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosprocessoprint.aspx
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Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade, passou a vigir quando o processo estava
na fase de penhora, inclusive já tendo sido realizada uma primeira penhora de valores, a
qual foi mantida porque efetivada antes da vigência da lei, traz surpresa ao exequente,
pois a aplicação da lei nova ao processo em curso inova as regras em processo cuja
relação processual se formou sob a égide da lei anterior.
Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Cole ndo Superior
Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação imediata de
leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio "tempus regit
actum".
Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve respeitar o ato
processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova somente após a
conclusão do ato processual anteriormente iniciado.
Sendo o processo uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os
desdobramentos decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de
Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito
Processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume,
pág. 249/250:

processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a composição
ide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu fim. Entre os
atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, pode-se citar os
que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos alegados e
solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a produção de
provas e a sentença.
No plano meramente procedimental, há atos, das partes e dos órgãos jurisdicionais, que
somente refletem sobre o rito, sem influir na relação processual e no encaminhamento
do feito rumo à solução do litígio. É o que ocorre, por exemplo, quando as partes
ajustam uma ampliação ou redução de prazo; quando dividem entre si um prazo comum
de vista dos autos; quando se adia uma audiência por acordo das partes ou deliberação
do juiz; quando se convenciona substituir um rito especial pelo ordinário; quando se
prorroga a competência de um juiz por convenção ou ausência de declinatória de foro
etc."
Nesta linha de raciocínio, uma vez iniciado o ato processual da penhora, no processo
executivo, é certo que até a conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual
vigente quando se iniciou referido ato processual.

,

undo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual civil e os feitos pendentes,
de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não pode atingir situações
processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga, isto é, não pode ferir
os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio constitucional de amparo a
esses direitos possui, aqui, também, plena e integral vigência."

Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual iniciado
sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À DECISÃO DO
JUÍZO MONOCRÁTICO.
1. (...)
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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A adoção do principio tempus regit actum, pelo art. 1=211 do CPC, impõe o respeito
aos atos praticados sob o pálio da lei revogada, bem como aos efeitos desses atos,
impossibilitando a retroação da lei nova. Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da
sentença regula os recursos cabíveis contra o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão
ao duplo grau obrigatório de jurisdição.
In casu, a sentença foi proferida em 19/11/1 990, anteriormente, portanto, à edição da
Lei 10.352/2001.
Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo,
para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011,
DJe 06/05/201 1)Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág.
245/246

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA PUBLICAÇÃO ANTERIOR À LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSÁRIA CABIMENTO.
ratando-se de sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei
1 .352/2001, o cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60
(sessenta) salários mínimos.
O principio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento processual, implica
respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como aos
desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a
condenação imposta ao recorrente como entender de direito.
(REsp 1092058/SP, ReI. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/05/2009, DJe 01/06/2009)

ai-se dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os
s atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou
iniciados e seus desdobramentos.
A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da vigência da nova lei,
tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia sido realizado em
dezembro de 2007.
Ocorre que novos bloqueios fazem parte do mesmo ato processual, a penhora, sendo
meros desdobramentos da primeira ordem de bloqueio.
Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei anterior, que não
previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o entendimento jurisprudencial
quanto à aplicação da lei nova somente para atos processuais novos, revogo as
decisões que determinaram a aplicação da impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do
http.//servicos.tjmt.jus.brfprocessos/comarcas/dadosprocessoprint.aspx
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irroduziopela Li 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fls. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos:
Credor: Rodrigo Stábille Piovezan
Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01.872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
104
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §20 do
art. 10 do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central.

1

Providencie-se extrato analítico da conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação
executiva, juntando-se nos autos.
Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o
exequente a conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de
alvará.

o

abá-MT, 27 de março de 2013.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo
Juíza de Direito

[1
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308733
293330
000780
367162
000781
434377
490423
000557
678352
000558
309483
7:30831
.309594
000416
034877
000417
000180
401125
000181
000379
648044

.

6,001,20-/
3.531,37
36,240,803.494,33
1.059,93/
1.060,917,203.486,15 144,78
495,051,20-/
3.134,68
557,56
5D1,B0-/
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AGENCIA: 0413 - SAO PAULO
CONTA..: 06.021156.0-2
NOME ... : PARTIDO DOS TRABALHADORES
IDENTIFICACAO: 0320130703 168513012

03/07/2013

PARA SIMPLES CONFERENCIA
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE ...........R$
(+) BLOQUEADO JUDICIAL. . .

3.828,88
1.610,17

TOTAL LIVRE .................R$
TOTAL DISPONIVEL ............ R$

3.828,88
3.828,88

-±

DIA HISTORICO

+1-

03

.

04

05

06

07

11

.

12

13

14
18

19

20

21

24

DOCUMENTO

+-

V A L O R

----------------------------------------------------------------------------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------SALDO ANT EM 31/05/2013
MOVIMENTOS JUN/2013
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARiFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA MAN.CC/ATIVA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
TR BLOQ JUDICIAL
SALDO NA DATA
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA TED JUDICIAL
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TR BLOQ JUDICIAL
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA TEU JUDICIAL
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR

2.263,14
000621
341939
000622
313526
000573
424928
000574
313756
009900
000359
554443
000360
313936
000687
684016
000688
314149
000419
000420
314324
000838
913505
000839
314687
000002
978396
314850
000001
000284
058172
000285
245270
000540
418240
000541
315264
000205
515841
000206
315358
652707
000001
000440
054910
000441
000001
000221
168767

/

925,80
745,22720_/
1,202.435,32
5.156,77
4.061,5822,806,8020,003.480,91
49,38/,,,
188,05-'
2,40
3,20-J
3.336,64
5.122,10
4.209,4724,00-1

"v

4.218,07"
26,54
3, 60-.!,'
4,80-1
4.236,21
1.160,477
668,9012,00-/
1,202.607,90
2.106,68" ,_/
158,07-V"
0,807,001.94081>/
6,80 ,
,/
0,64
1,20
1.945,77>
135,27 ,1.810,50 '
2.250,24
1.158,30
22,80-'<,
2,40-dV
2.877,24
10,00
759,14
0,80
2.126,10
109,97
200,33
1.815,80
18.797,09
17.831,61
1 4,40- .'</
7,00-'-"
2.759,88 /
212,52"
362,82-'
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Poder Judicjyj0 de Mato Grosso
Importante para cidadania Importaiite para você.
Numeração Única: 29308-05.2005811.0041
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Tipo de Ação: Execução de Titulo Extrajudicial>processo
de Execuçao->
TRABALHO
Partes
Exequente: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
Executados(as): DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Executados(as): DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Andamentos

09/02/2018
Juntada de Petição do Réu e documentos
Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.
Petição do Réu e Documentos, Id: 1281691, protocolado em: 07/02/2018 às 17:44:17

03110/2017
Suspensão do Processo

04/09/2017
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente de 29/0

8/2017, foi disponibjljzado no DJE n° 10095,
de 04/09/2017 e publicado no dia 05/09/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem
intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE MAURO BIANCHINI
FERNANDES - OAB:3225/MT JOSE RENATci DE OLIVEIRA SILVA - OA13:6557 MT, representando o polo
ativo; e FLÁ VIA ACERBI WENDEL - OAB:163597/Sp FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ OAB:163597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE AG(JIAR 0A13:48.353/Sp, representando o polo passivo.

01/09/2017
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE
n°
em 04/09/2017, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 29/0 10095, com previsão de disponibilização
8/2017, onde constam como patronos
habilitados para receberem intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE
MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT
representando o polo ativo; e FLÁ VIA ACERBI WENDEL - OAB:i 63.597/SP, FLAVIA ACERBI WENDEL
CARNEIRO QUEIROZ - OAB:163597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE
AGUIAR - OAB:48.353/Sp representando o polo passivo.

31/08/2017
Carga
De: Gabinete - Quarta Vara Cível
Para: Quarta Vara Cível
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lrIiuriai de Justiça de Mato Grosso

25/09/2006
Oficio Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 526/2006-ESC
Digite o texto do ofício: Reiterando o Ofício n. 285/2006, datado de 12.05.2006, requisito
a Vossa Senhoria que informe este Juízo dos valores porventura existentes na conta
bancária n. °
1408089, agência 3344, dessa instituição financeira, de titularidade do(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/0002
51. Em havendo valores, proceda à penhora, bloqueando o valor até o limite do débito
atualizado de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
Destinatário: GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3344 (EMPRESARIAL
CENTRO - SÃO PAULO)
25/09 /2 006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 525/2006-ESC
Digite o texto do ofício: Considerando o processo acima indicado, solicito a Vossa
elência que disponibilize ria Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
.
qpso, n.° 600.000-2, agência 0417 do ;banco Bradesco, mediante transferência a
importância de R$1.156 78482 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativa ao crédito exequente que
deverá ser deduzido do repasse do Fundo de Participação Partidária destinada ao(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/0002
51, com a finalidade de garantir a execução
Destinatário: PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

rnP./fservcos.tjmtjusbr/processosIcomarcas,ddp
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso

19/09/2006
Decisão Interlocutória
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores oferecem Exceção de PréExecutividade nos autos de execução movida contra si por Rodrigo Stabiple Piovezan,
sob o fundamento de que os títulos que instruíram a execução não se revestem de
liquidez e certeza, uma vez que o excepto não observou o que dispõe o Estatuto do
Partido dos trabalhadores ao firmar as notas promissórias.
Sustenta, ainda, que o excepto deixou de

instruir a inicial com o contrato particular que
deu origem a dívida, agindo de forma ardil com objetivo de ocultar quem realmente foi o
beneficiário dos serviços eventualmente prestados, configurando, assim, a ausência de
relação jurídica entre as partes.

________________
üzlcpx

ii o
A

Aduz também que o Diretório Nacional e o Diretório Estadual são pessoas jurídicas
distintas, sendo que o Diretório Nacional não pode se responsabilizar pelas dívidas
contraídas pelo Diretório Estadual.

/1

/

Por fim, sustenta sua ilegitimidade passiva em decorrência da proibição estatutária da
pessoa jurídica ser representada, isoladamente, por seu tesoureiro.
O excepto aduzindo, preliminarmente, o não cabimento da presente exceção de préexecutividade por não encontrar amparo legal, sustenta ainda que na via excepcional da
exceção de pré-executjvjdade não se discute matérias que não sejam de ordem pública
ou vícios que possam ser acolhidos de plano, o que não se verificou neste caso.

o

>o ao mérito, o excepto refuta as alegações do excipiente, sustentando que o
Dire ório Nacional do PT figura na cártula como avalista, e que se fez representar por
seu tesoureiro de campanha e dirigente, Delúbio Soares, pessoa que goza de poderes
estatutários para operar transações financeiras.
É o relatório. Decido.
A exceção de pré-executividade embora não encontre previsão legal, vem sendo
admitida pela doutrina e Jurisprudência, como meio de o devedor opor-se à execução,
nos casos de nulidade ou outras questões de ordem pública, passíveis de serem
apreciadas de plano, independente de instrução probatória, contudo, não é o caso da
presente exceção, uma vez que o excipiente pretende discutir ilegitimidade passiva com
fuicro no Estatuto Partidário, matéria que, por si só, enseja dilação probatória a respeito
da data em que o tesoureiro do partido foi destituído do cargo.
Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:
REsp 801347/ MG; RECURSO ESPECIAL 200510199759..7
Em

- PRIMEIRA TURMA - STJ

:

PR*SSUAL

CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MATÉRIAS PASSÍVEIS
DE ARGÜIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA
RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO.
A Possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita
as matérias passíveis de serem deduzjdas na exceção de pré-executivjdade
independentemente da garantia do juízo. 2. Não é possível a argüição de ilegitimidade
passiva por exceção de pré-executividade se, para a aferição dessa, for necessária
dilação probatória. 3.
É inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 4. "A decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes, sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad
causam, é impugnável por meio de agravo, uma vez que não põe termo à relação
processual" (Resp 364339/Sp Primeira Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 21 .06.2004). 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (grifo nosso)
DJ 03.04.2006 p. 288
).//servicos.tjmtjusbr/prQcessosfcomar
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso

No mesmo sentindo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido
que:.
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - N°
18264/2002 - CLASSE II - 15 -COMARCA DE SORRISO.
E ME N TA:
AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TíTULO EXTRAJUDICIAL QUESTIONAMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA - MATÉRIA RELATIVA A
EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE SIMPLES
PETIÇÃO COM FEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTUIVIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO.
A discussão acerca da origem da dívida, assim como o seu valor e forma de correção
pactuada, não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, na medida em
que referido instituto é reservado apenas a apreciação dos requisitos formais do título
executivo. (grifo nosso)

111
E

Ji

Data de Julgamento : 04-11-2002
Além disto, o disposto no art. 195, § 1°, do Estatuto Partidário do PT, que exige a
participação conjunta do presidente do partido com o tesoureiro refere-se às
movimentações financeiras, através de contas bancárias, circunstância totalmente
diversa da exposta nesta execução de título executivo extrajudicial.
ffie sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO-CABIMENTO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA - CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 235 DO STJ-AGRAVO PROVIDO. 1-A exceção de pré-executividade é
incidente excepcional na execução, cabível tão-somente para discussão de matérias que
ensejam a sua nulidade, ou a falta de pressupostos essenciais para o seu
prosseguimento. 2. Em sendo proposta para discutir o mérito da execução, como
cláusulas contratuais, a exceção deve ser indeferida, uma vez que tal matéria é objeto
de embargos, devendo ser argüida somente quando o juízo estiver garantido. 3. A
propositura de ação revisional para discutir o contrato objeto de execução não enseja a
suspensão da mesma. 4. Absolutamente desnecessária a reunião das ações de
execução e revisional pela conexão, se esta última já encontra-se julgada, inteligência
da Súmula do STJ. (Rec. Agravo de Instrumento 8697/2004 - classe lI, 15 - Comarca de
Rondonópolis, j. 04.4.2005). (grifo nosso).
Não restou evidenciado o emprego de qualquer manobra fraudulenta ou deslealdade
processual por parte do excipiente ao ajuizar a presente exceção, trata-se tão somente
dqKrpretação diversa à dispositivo legal. Sendo assim, não se configurou a litigância
d
-fé.
Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré- executividade e determino o
prosseguimento do feito, deixando de condenar o excipiente ao pagamento dos
honorários advocatícios, por ser incabível em simples incidente processual.
Defiro o pedido de folhas 96/98. Expeça-se ofício.
Intimem-se
Cuiabá - MT, 19 de Setembro de 2006.

VANDYMARA G. R. RAIVA ZANOLO
Juíza de Direito

http://servicostjmt.Jus.br/processos/comarcas/dadosprocessoprjfltaspx
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1810412008

Mandado de Intimação Expedido
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ - MT
JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA DA CAPITAL
221125 §!7,:
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Execução Por Quantia Certa

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.a JUIZA João Ferreira Filho
NÚMERO DO PROCESSO: 2005/277.
VALOR DA CAUSA: R$ 959.487,42
ÉCIE: Execução por quantia certa
PARTE AUTORA: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA
SILVA - PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
PARTE REQUERIDA: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
CNPJ: 01 .872.993/0001-54, ENDEREÇO: RUA GENERAL MELLO ,351, BAIRRO:
POÇÃO, CIDADE: CUIABÁ-MT.
ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.(s) LUIZ JosÉ BUENO DE AGUIAR FLÁVIA ACERBI WENDEL - HÉLCIO CORRÊA GOMES

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o,$), de
conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s),
como parte(s) integrante(s) deste mandado.

DECISAO/DESPACHO: Intimem-se os executados das penhoras realizadas pelo sistema
BACEN/JUD, sendo que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deverá ser
intimado via imprensa, uma vez que possui patrono constituído nos autos e o Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores deverá ser intimado por mandado. Proceda-se o
reforço da penhora, pelo sistema BACEN/JUD, descontando-se os valores já bloqueados
e transferidos para a Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Int.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2008.

Marise Fátima Falcão Dias
Gestora Judicial em substituição legal
http://servicos.tjmt.jus.brfprocessos/comarcasldadosProcessoPrint.aspx

t'aina 4 ue
Grosso
Tribuno! dc .lustiça de Mato
18/07/2013
Certidão de Publicação de Expediente
/127 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico 9093 Páginas.
Certifico e dou fé que o expediente Número: 2013
104/110 do dia 17/7/2013 e publicado em 18/7/2013 quinta-feira
Intimação Folhas:
Sentença Trata-se de ação distribuída por dependência à Ação de Execução n° 2005/277, que tramita nesta
Vara, cujo
na ação de execução não foi
objeto é a declaração de nulidade dos títulos que instruem referida execução. O autor alega que
nhecimento da relação jurídica que deu origem aos títulos
mencionada a origem do crédito, sendo impossível ao autor ter co
executados Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias objeto da ação executiva, pelo então tesourrirn nion8l
do
&1QM"
Partido. Delúbio Soares, foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se Cc
razão social ou em seu próprio nome: que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoldameflte
por 113
obrigações em nome do Partido Nacional, poiS os compromissos financeiros São feitos em nome da agremia
responsabiliZaçâ0 pessoalo se
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto; e, portanto. frente a
reo nàt
Delúbio Soares, o autor, pessoa juridica. não está em si obrigado legalmente ao pagamento
dosn°valores
apo e a procedêCia
Execução
277/2005,
de
promissórias executadas. Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação
do pedido com a declaração de nulidade dos títulos executivos em relação ao Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores com a condenação do réu aos ônus da sucumbência. Juntou cópia do seu estatuto social aprovado em
reunião de 05/10/2007, da referida Ação de Execução e outros documentos. A tutela antecipada pedida foi indeferida ãs fls
218.0 réu contestou, alegando coisa julgada, em razão do tránsito em julgado do v. acordão proferido no recurso de agravo
de instrumento n° 7859 1/2006, que rejeitou exceção de préexecutividade apresentada pelo autor na execução com o mesmo
os embargos do devedor para opor-se ã execução, exaurindo-se todos os
fundamento Sustenta que o autor não se utilizou d
meios processuaiS para atacar os títulos de crédito.

4,

dos Trabalhadores dá autonomia gerencial e financeira ao tesoureiro para assumir
Afirma que o Estatuto do Partido
obrigações financeiras, por conta da presença da interjeição alternativa "ou" do § 2° do artigo 195 do Estatuto. Alega litigância
•de má-fé do autor, e ao final requer a extinção do processo em razão da coisa julgada, e a improcedência do pedido com a
ou a contestação reiterando os fundamentos da petição
condenação do autor aos õnus da sucumbêflCia. O autor impugncificação de provas. o réu requereu o julgamento antecipado
inicial e a procedência do pedido. Intimadas as partes para espe
da lide e o autor requereu o depoimento "pessoal do requerente", a fim de comprovar a inexistência de relação juridica entre
autor e réu, inquirição de testemunhas e perícia na contabilidade de ambos. Foi indeferida a produção de provas por estar a
lide suficientemente instruída, comportando o julgamento antecipado. Desta decisão o autor interpõs agravo retido, sendo
mantida a decisão agravada E o relatório Decido. A matéria controvertida nesta lide repousa no aval prestado pelo senhor
Delúlio Soares, como representante legal do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores nas notas promissórias que
aparelham a Ação de Execução, que o réu promove contra o autor e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores.
Sustenta o autor que referido aval fere as disposições estatutárias do Partido, mas precisamente a contida no seu artigo 195
Diante de tal alegação, que sustenta o pedido de declaração de nulidade, ressalta-se a desnecessidade de dilaçâo probatória
com inquirição de pessoas e realização de pericias contábeis, uma vez que em nada contribuirão para o deslinde da
controvérsia, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide no formato previsto no artigo 330. inciso 1 do Código de
Processo Civil Na contestação, o réu argulu a prejudicial de coisa julgada, consubstanciada no julgamento do Agravo de
instrumento n° 7859 1/2006, todavia no referido recurso não houve apreciação e julgamento de mérito da matéria debatida
nesta ação, limitando-se ø julgado a decidir que a suposta ineficácia, nulidade ou anulabilidade das cãrtulas em contradição
com a alegada ilegitimidade de parte, foge do âmbito da exceção de préexecutividade em que fora arguida. Por força do
disposto no artigo 467 do Código de Processo Civil, a coisa julgada correlaciona-se apenas com a sentença, não se
ajustando, de regra, As decisões interlocutórias sujeitas a recurso de agravo de instrumento, como no caso. Assim, rejeito a
arguição de coisa julgada. Quanto à alegação de que a não interposição de embargos do devedor na ação executiva exauriu
todas as defesas, a não propositura de embargos do devedor para pleitear a declaração de nulidade das notas promissórias
que embasam a ação de execução promovida pelo réu não impede a alegação de nulidade das notas promissórias por meio
• de ação ordinária Isso porque a auséncia de interposição de embargos do devedor causa efeitos somente em relação ao
processo executivo, arcando o executado com os ônus de não tê-lo feito, na forma então prevista na legislação processual
civil, mas não o impede de buscar as vias ordináriaS. não havendo impedimento a apreciação do mérito desta ação ordinária
argumento do autor de que o réu não aparelhou a ação de execução com a prova da relação jurídica subjacente ás notas
o
promissórias em execução, com a finalidade de demonstrar a sua obrigação solidária pelo aval prestado nos títulos, não se
sustenta, pois a validade do aval, pela sua autonomia jurídica, subsiste independentemente da validade do negócio jurídico
do artigo 899 do Código Civil que dispõe: Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome
subjacente, ao teor do § 21
Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a
indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.....2°
obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vicio de forma. Nesse sentido também a
jurisprudência: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TITULOS DE CRÉDITO.
IA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. 1.AjurisPrudéflCia desta
NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNC
Corte Superior consagra a autonomia do aval em relação à obrigação garantid a, considerando que, "como instituto tipico do
direito cambiário. o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficácia não estão
jungidas A da obrigação avalizada" (REsp o. 883.859/SC, Relatora Ministra Nancy Andrigui, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/3/2009, DJe 23/3/2009). Precedentes do STJ e do STF. Doutrina.
2.A autonomia é um importante principio cambiário. Ignorar ou mesmo relativizar esse princípio significa pôr em xeque o
arcabouço normativo que sustenta o regime jurídico que deve presidir as relações econômicas. 3.A autonomia do aval não se
confunde com a abstração do titulo de crédito e, portanto, independe de sua circulação. 4.Agravo regimental desprovido (STJ
—T4 Ag Rg no REsp 885261/SP. relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 02/10/2012). A demonstração da causa
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sobjacente da divida garantida por meio de aval, portanto, não contribui para o deslinde da controvérsia pois a obrigação do
avalista subsiste independente da obrigação avalizada. Cabe ainda realçar que para fins de promover a ação de execução de
titulo extrajudicial, exige-se apenas a apresentação pelo credor do titulo de crédito representativo da divida regularmerite
formal, sem que se lhe imponha o õnus de comprovar a sua origem.
)iante disso, destituida de qualquer razão jurídica a pretensão de anulação das cártulas por este fundamento. Resta apreciar
e o autor se obrigou validamente a satisfazer a divida pelo aval prestado pelo seu tesoureiro senhor Delúbio Soares.
ustenta o autor que por força de disposição estatutária disposta no artigo 195, somente obriga-se pelas 'transações
inanceiras" firmadas por seu presidente em conjunto com o tesoureiro ou com o secretário de finanças. Afirmação esta
do referido artigo 195 do estatuto reproduzido na petição inicial dispõe que a
lesprovida de qualquer suporte, poiso § l °
abertura e a movimentação de contas bancárias e demais transações financeiras em nome do Partido dos Trabalhadores
rsiEr
leverão ser feitas, conjuntameflte. pelo Presidente e pelo Secretário de Finanças ou tesoureiro da respecti
as no referido /
xecutiva" O instituto do aval não guarda qualquer relação de direito com as ações administrativas elencaf
ea 114
rtigo do estatuto, porque não corresponde em nenhum sentido juridico ou semântico com a locução "abe
réncia da
riovimentação de contas bancárias e demais transações financeiras", para as quais o estatuto exige a con
Q.
nomeados dirigentes partidário. Ao contrário, segundo a conceituaçãO clássica de Fran Martins, In, Titulos
orense, 8 edição, 1993, vol. 1, pág. 205 e 208: "Entende-se por aval a obrigação cambiária assumida por alguém nc/WitutO
e garantir o pagamento de letra de câmbio nas mesmas condições de um outro obrigado.., O aval é uma obrigação de
garantia própria dos títulos cambiários ou dos a eles equiparados." Nos exatos termos do artigo 195, é para a movimentação
ios seus ativos financeiros que o estatuto do partido impõe a concorrência de seus dirigentes, e não para instituir garantia de
Dagamento de nota promissória regularmente emitida por seu Diretório Estadual. Ainda que o estatuto tivesse adotado a
expressão "transações financeiras" no significado de assumir obrigações de garantir pagamento, é válido e regular o aval
prestado pelo seu tesoureiro Senhor Delúbio Soares, em razão de que o § 20 do mesmo artigo estatutário ressalva a validade
das transações financeiras expressamente autorizadas pelo seu tesoureiro ao dispor: "O Partido dos Trabalhadores não
arcará com o ônus de quaisquer transações financeiras efetuadas em seu nome ou com o seu CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas) por quaisquer pessoas, filiados ou não, que não tenham sido expressamente autorizadas pelo tesoureiro
ou pelo presidente da Comissão Executiva do órgão correspondente." Assim, assumiu expressamente o partido o ônus pelas
transações financeiras autorizadas pelo seu tesoureiro, o que abrange a obrigação contraída por meio de aval. Diante disso.
é insustentável o argumento do autor de que o aval deveria ser prestado com a concorrência de dois dirigentes partidários
para sua plena eficácia jurídica. Também não se sustenta a alegação de que o senhor Delúbio Soares obrigou-se
pessoalmente e não como representante legal do autor, uma vez que no campo destinado ao aval nas notas promissórias
consta acima das suas assinaturas não questionadas, a identificação do Diretório Nacional do PT e o mesmo CNPJ/MF
exposto na petição inicial.
Assim, o aval não foi prestado pela pessoa física do referido tesoureiro, mas na qualidade de representante legal do autor.
obrigando-o a adimplir a obrigação cambiâria expressa na cártula, sem qualquer benefício de ordem devido a natureza
autônoma do compromisso
Portanto, inexiste a alegada nulidade na prestação do aval pelo tesoureiro senhor Delúbio Soares, com efeito de desobrigar o
autor ao pagamento da divida em execução, devendo o pedido ser julgado improcedente. Quanto à alegação do réu . de
litigância de má-fé pelo autor, não merece acolhida, pois o fato de a pretensão do autor ser improcedente, não implica em
ofensa aos ditames minimos do direito de acesso à justiça e do amplo estabelecimento do contraditório constitucionalmente
assegurado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de merito com
fundamento no artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e demais
despesas do processo, e honorários advocatícioS, que fixo em RS 120.000.00 (cento e vinte mil reais), nos termos do art. 20.
do CPC. atendendo à natureza da causa, a qual aduz matéria exclusivamente de direito, que dispensou a instrução
§ 40
probatória. Publique-se, Intime-se.

18107/2013
Juntada de Petição do Autor
s u bsta leci me n to.
1610712013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/127 para publicação no Diário da Justiça Eletrônico
Intimação
Sentença: Trata-se de ação distribuída por dependência à Ação de Execução n° 20051277, que tramita nesta Vara, cujo
objeto é a declaração de nulidade dos titulos que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução não fc
mencionada a origem do crédito, sendo impossivel ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu origem aos titulos
executados. Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias, objeto da ação executiva, pelo então tesoureiro nacional dc
Partido, Delúbio Soares, foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se como abuso da
razão social ou em seu próprio nome, que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoladamente
obrigações em nome do Partido Nacional, pois os compromissos financeiros são feitos em nome da agremiação por
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto; e, portanto, frente a responsabilização pessoal do senhor
Delúbio Soares, o autor, pessoa juridica, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos nas notas
promissórias executadas. Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedència

http:.Uscrvicosdjmt.j us.br/processos/eomarcas/dadOSPrOCCSSOPri1t.aSPN
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23/05/2013
Despacho->Suspensão ou Sobrestamento->Convenção das Partes
Ofício ri0 030/2013-GAB Cuiabá-MT, 23 de maio de 2013.

Ref: RAI no 47.771/2013 - 5a Sec. Cível

Senhor Relator:

Em atenção ao Ofício n° 445/20135a Sec. Cível, relativo ao Agravo de Instrumento n°
47771/2013 - Classe 202-CNJ - Comarca de Cuiabá - (Ação de Execução p1 Título
Extrajudicial no 277/2005), em que é Agravante Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores e Agravado Rodrigo Stabille Piovezan, comunico a Vossa Excelência que
gravante cumpriu o disposto no art. 526 do CPC e presto as seguintes informações:

®

rata-se de decisão proferida em Ação de Execução ajuizada em 23/08/2005, cujo
crédito não foi ainda satisfeito, que afastou a alegação de impenhorabilidade de valores
disponíveis em instituições bancárias, bem como autorizou o levantamento de valores já
bloqueados, por se tratar de execução por título extrajudicial, não sendo cabível a
exigência de caução.

Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Estas são as informações.
Respeitosamente,

V dymara G.R.Paiva Zanolo
Juiza de Direito

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
DD. RELATOR DO RECURSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
http://servicos.tjmtjusbr/processos/comarca$/dadosprocessoprjfltas
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CUIABÁ - MT
13/05/2013
Carga
De: Vigésima Primeira Vara da Capital
Para: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível

10/05/2013
Concluso p/Despacho/Decjsão
Nesta data, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito em substituição legal da
Vigésima Primeira Vara da Capital, José Arimatéa Neves Costa
10/05/2013
Certidão
Certifico e dou fé que o agravante cumpriu com o disposto no artigo 526 do CPC.
10/05/2013
Juntada de Ofício
Pedido de informação do AI
03/05/2013

o

orrendo Prazo

03/05/2013
Juntada de Petição do Réu
Requer a juntada do cópia do agravo interposto.
30/04/2013
Decorrendo Prazo
130
24/04/2013
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 2013/79 foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico 9035 Páginas: 981102 do dia 23/4/2013 e publicado em 24/4/2013
quarta-feira
Intimação Folhas:
e cutado da penhora realizada via bacen as fis. 725/728 para querendo manifestar no
legal

24/04/2013
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 2013179 foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico 9035 Páginas: 981102 do dia 23/4/2013 e publicado em 24/4/2013
quarta-feira
Intimação Folhas:
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
ofereceu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
httP://servIcos.tjmtjusbr/processos/comarcas/dadosprocessoprfltaspx
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antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218 autos em apenso). Às fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
em apenso.
Na petição de fis. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
de reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de
que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
se pronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
rnou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
ei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
"tempus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
r
eitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
nte após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
por convenção ou ausência de declinatórja de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
vez iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
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conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não
pode atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
isto é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA, REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1 990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001.4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR À
LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSARIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
ença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001, o
qlprmento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1 092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabjlidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
to à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
nal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
processuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da divida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fis. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan

*

Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01.872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02,
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §20 do
art. 10 do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
http./fservicostjmtjusbr/processos/comarcas/dadospfQp
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22/04/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
que remeti o expediente Número: 20 13/79 para publicação no Diário da
Justiça Eletrônico
Certifico e dou fé

Intimação
executado da penhora realizada via bacen as fis. 725/728 para querendo manifestar no
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Intimação
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
ofereceu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
de dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
#ipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218 autos em apenso). As fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
em apenso.
Na petição de fis. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
de reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
ca
o pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
q
o não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de
que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
se pronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
lei tornou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
http.//servlcostjmtjusbr/processos/comarcas/dadcpp.t
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vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adéntrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
"tempus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
respeitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "0 processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. É o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
por convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
a
lusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
ido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não
pode atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
isto é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001. 4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
5âikC do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR À
LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSARIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1 092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
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vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
processuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso Xl do ad. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fis. 711, para nova ordem de bloqueio on une via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan
Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01.872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorárjos= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §20 do
ad. 1° do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
41201 3
Intimação
executado da penhora realizada via bacen as fis. 725/728 para querendo manifestar no
prazo legal
22/04/2013

Intimação
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
ofereceu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218 autos em apenso). Às fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
penso.
Na petição de fis. 684//711,0 exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o ad. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
de reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de
httP://servicos.tjmt.Jus.br/processos/comarcas/dadosprocessoprjfltaspx
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que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
se pronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
lei tornou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
Impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
tempus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
respeitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
rrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
*doro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. É o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
por convenção ou ausência de decliriatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
vez iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não
atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUíZO MONOCRÁTICO 1. (...) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001. 4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/Sp, Rei. Ministro LUIZ
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL -
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SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR À
LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSARIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
essuaís novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
nhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fis. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan

1LA1.

EiZJ1.

123

J

Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01 .872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §20 do
art. l do Provimento no 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
1 1,UíLU1J

Juntada de Petição do Autor
Informa numero de conta
1
/2013
Carga
De: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível
Para: Vigésima Primeira Vara da Capital
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Decisão->Determinaçâo

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título extrajudicial ajuizada
no ano de 2005.
Até o momento, o exequente não logrou êxito em receber seu crédito e após o advento
da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se beneficiar da alegação de
impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas correntes no Banco do
Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada a depósito pelo fundo
http.//servicos.tjmtjusbr/processos/comarcas/dadosprQcep
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partidário.
Assinala-se que o executado não pagou a divida, não ofereceu bens à penhora, não
embargou a execução.
Ajuizou ação declaratória de nulidade dos títulos, feito no 1437/2
008, em apenso, na qual
foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para suspensão da ação executiva,
diante da ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218
autos em apenso).
Ás fis. 601 destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o
exequente preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação
declaratória em apenso.
FIL

Na petição de fis. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida.
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Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão ao exequente.
Primeiramente o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título judicial,
execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial.
Na ação declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da
prova inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso.
Ao deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
cutiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido.
A em disso, não existe previsão legal expressa de exigência de caução para
levantamento de valores em ação executiva não embargada, pela simples existência de
ação declaratória com pretensão de desconstituir os títulos objeto da ação executiva.
Conforme a planilha de cálculo juntado com a referida petição do exequente, o valor da
divida atinge quase dois milhões de reais, e o executado já demonstrou que não tem
intenção de pagá-la.
A exigência de caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se
sustenta, mormente quando não se trata de execução provisória, tampouco de título
judicial.
Dessa forma, revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução
para levantamento de valores bloqueados.
Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de que não incide a impenhorabilidade da
Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já se pronunciou sobre a matéria
diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova lei tornou impenhorável o fundo
P.
ário.
O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz
argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações:
Sustenta o exequente a não incidência da referida lei, em razão de não se tratar de regra
de natureza jurídica eminentemente processual, mas sim regra de direito material ou
ético-social, não podendo ser dada aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e
acabado, seja no tempo em que surgiu o direito à penhora, seja no tempo da
constituição do crédito.
Argumenta que os títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da
penhora de recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria
prestado serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se
tornar impenhoráveis
Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação, em observância
à segurança jurídica.
http://servicostjmtjusbr/processQs/comarcas/ddpp.
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Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade, passou a vigir quando o processo estava
na 'ase de penhora, inclusive já tendo sido realizada uma primeira penhora de valores, a
qual foi mantida porque efetivada antes da vigência da lei, traz surpresa ao exequente,
pois a aplicação da lei nova ao processo em curso inova as regras em processo cuja
relação processual se formou sob a égide da lei anterior.
Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação imediata de
leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio "tempus regit
actum".
TL&*J. SFM3R 1

Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve respeitar o ato
processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova somente após a
conclusão do ato processual anteriormente iniciado.
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Sendo o processo uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os
desdobramentos decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de
Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito
Processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume,
pág. 249/250:

"O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a composição
ide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu fim. Entre os
s
que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, pode-se citar os
que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos alegados e
solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a produção de
provas e a sentença.
No plano meramente procedimental, há atos, das partes e dos órgãos jurisdicionais, que
somente refletem sobre o rito, sem influir na relação processual e no encaminhamento
do feito rumo à solução do litígio. E o que ocorre, por exemplo, quando as partes
ajustam uma ampliação ou redução de prazo; quando dividem entre si um prazo comum
de vista dos autos; quando se adia uma audiência por acordo das partes ou deliberação
do juiz; quando se convenciona substituir um rito especial pelo ordinário; quando se
prorroga a competência de um juiz por convenção ou ausência de declinatória de foro
etc."
Nesta linha de raciocínio, uma vez iniciado o ato processual da penhora, no processo
executivo, é certo que até a conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual
vigente quando se iniciou referido ato processual.
Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual civil e os feitos pendentes,
de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não pode atingir situações
essuaisjá constituídas ou extintas sob o império da lei antiga, isto é, não pode ferir
os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio constitucional de amparo a
esses direitos possui, aqui, também, plena e integral vigência."

Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual iniciado
sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À DECISÃO DO
JUÍZO MONOCRÁTICO.
1. (...)
httP://servIcos.tJmtJusbrfprocessos/comarcas/dadosprocessoprjfltasp
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A adoção do princípio tempus regit actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito
aos atos praticados sob o pálio da lei revógada, bem como aos efeitos desses atos,
Impossibilitando a retroação da lei nova. Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da
sentença regula os recursos cabíveis contra o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão
ao duplo grau obrigatório de jurisdição.
ln casu, a sentença foi proferida em 19/11/1 990, anteriormente, portanto, à edição da
Lei 10.352/2001.
Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo,
para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.
126
(REsp 1144079/SP, Rei. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011,
DJe 06/05/201 1)Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág.
245/246

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA DESFAVORÁVEL Á FAZENDA PÚBLICA PUBLICAÇÃO ANTERIOR À LEI 10.352/200 1 - REMESSA NECESSÁRIA CABIMENTO.
âbT,ratando-se de sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei
52/2001, o cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60
(sessenta) salários mínimos.
O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento processual, implica
respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como aos
desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a
condenação imposta ao recorrente como entender de direito.
(REsp 1092058/SP, Rei. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/05/2009, DJe 01/06/2009)

Extrai-se dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os
natos processuajs a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou
i
s os e seus desdobramentos.
A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da vigência da nova lei,
tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia sido realizado em
dezembro de 2007.
Ocorre que novos bloqueios fazem parte do mesmo ato processual, a penhora, sendo
meros desdobramentos da primeira ordem de bloqueio.
Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei anterior, que não
previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o entendimento jurisprudencia
quanto à aplicação da lei nova somente para atos processuajs novos, revogo as
decisões que determinaram a aplicação da impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do
http.//servicostjmtJusbrfprocesso$/comarcas/dadospp.
12113
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CPC, introduzio pela Lei 11.694/2005.
Ter'do em\,ista o cálculo de atualização da dÍvida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fis. 711, para nova ordem de bloqueio on líne via Bacen Jud, nos seguintes
termos:
Credor: Rodrigo Stábille Piovezan
Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01 .872.993/000154)
e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/000251)
Valor do débito: R$ 1.912.71615 principal +

27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.

Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §2
1do
art. 10 do Provimento n° 04/2
007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central.

TR1L.ÃL

ELEIL
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Providencie-se extrato analítico da conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação
executiva, juntando-se nos autos.

.

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o
exequente a conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de
alvará.

Cuiabá-MT 27 de março de 2013.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito
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BANR1SOL
AGENCIA: 0413 - ST\O PTU.ILO
CONTA..: 06.021156.0- 2
NOME... : PARTI DO DOS TRF.BALHADORES
IDENTIFICACAO: 0920730908190761625
PARA SIMPLES CONFERENCIF.
SALDO DA CONTA
SAIDO LIVRE ........... R$
*) BLOQUEADO JUDICIAL. ...E$

3.876.44
1.610,17

TOTAL LIVRE. ................. R$
TOTAL DISIONIVEL ............ R$

3.676,44
3.87644

-4

----------------- --- --------- -

DIA HIETORrCO

---------------- - --------------------------------------- MOVIMENTOS DA

DOCUMENTO

++
01

S

02

03

04

05

08

70

W
11

12

15

16

17

18
19

SALIO ANT EM 28/06/2013
MOVIMENTOS JUL/2013
CREDITO COM/ENCARGOS
DEBITO PAGMIENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAIIENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA MAN.CC/ATIVA
SALDO NA DATA
CREDITO COEV.ENCARGOS
DEBITO FAGAI1ENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
T7-.RIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TRIFA DEBITO CONTA
TARI 1A DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEB:TO PAGRIIENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEEro PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGJUIENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBiTO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO FAGAMENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR
TAR:FA DEBITO CONTA
SALDO N. o''ro
CREIITO CONV.ENCARGOS
TARIFA DEBITO CONTA
TAR1FA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
CREDITO CONV.ENCARGOS
DEBITO OAGAIIENTO FORNECEDOR
TARIFA DEBITO CONTA
SALDO NA DATA
TE BLOQ JUDICIAL
SALDO NA DATA
TARIFA TED JUDICIAL
SALDO NA DATA

VALOE
----------------------

-4

CONTA CORRENTE
2.064,97
000516
878226
000520
000629
690588
000630
316433
009900
000407
088145
000408
316623
000338
254474
000339
316752
000238
434823
000239
000745
522904
000746
317057
000502
724249
000503
317220
317310
000799
811928
000800
317524
000284
912099
000285
317672
000288
027489
000289
000551
000552
317617
000227
317126
000226
000003
000001

1.478,26
1.432,544,802.105,8929.093,97
25.375,71163,0014,4020,005.621,75
4.528,78
4.711,4819,2011.205.408,65
890,20
1.342,046,001,604.949,21
1.029,39
2.063,548,403.906,55
7.111,15
6.584,5336,007,204.389,97303,84
1.893,754,806,002.788,46
3.297,68
2.320,9326,401,203.737,61
397,40
2.012,691,200,902.120,12V
6,80
0,611,202.125,28
1.208,09
10,801,203.321,37
316,96
87,791,203.54934-7
515,113.034,23
7,003.O27,23

hups://ww7.banrisul.colli .br/brb/Iinklbrbwe4liw.aspx?Largura=1 299&Altura=646&Si
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Bueno de Aguiar, Wendel, Rizzi
e Advogados Associados
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RELATÓRIO DE PROCESSOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
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BM10 Produções Artísticas LTDA. e Michel Freidenson

II)

AUTOR: BM10 Produções Artísticas LTDA. e Michel Freidenson.
PROCESSO: 172317-4/06
FORO: Central da Comarca da Capital de São Paulo
VARA: ga VARA CÍVEL.
DATA DE DISTRIBUICÃO: 27 de junho de 2006
ACÃO: Cobrança
PASTA: 288

A) HISTÓRICO DO PROCESSO
Os autores alegam que trabalharam para o Diretório Municipal do PT de Santos, como
responsáveis, por toda parte de áudio da campanha eleitoral desta Prefeitura, nas
eleições para prefeito de 2004.
Alegam que trabalharam por mais de seis meses na campanha e não receberam nenhum
pagamento pelos serviços prestados.
Alegam, ainda, que dispensaram a formalização do acordo através de um contrato, por
existir confiança entre as partes, apta a dispensar tal formalidade, pretendendo provar o
alegado apenas com alguns dos trabalhos por eles realizados.
Em que pese ter sido o "acordo verbal" celebrado com o Diretório Municipal de Santos, a
ação foi proposta em face do Diretório Nacional do PT, o que prejudicou sobremaneira a
defesa do PT já que o Diretório Municipal não informou o ocorrido durante a campanha e
tampouco apresentou documentos que comprovassem a quitação total ou parcial da
dívida.
Por esta razão, em sede de contestação alegamos a ilegitimidade do Diretório Nacional
do PT para figurar no pólo passivo da lide, a inépcia da Inicial e má-fé do autor em
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promover a ação sem sequer formular pedido certo (com valor deduzido)
um valor que entendesse como justo pelos serviços prestados.

IN
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O juiz afastou nossa defesa alegando que o Partido dos Trabalhadores
una e indivisível e que sua estrutura interna não afeta terceiros.
Desta decisão que indeferiu a ilegitimidade do partido, interpusemos Agravo de
Instrumento para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo solicitando que a decisão
do Magistrado fosse modificada excluindo-se o Diretório Nacional do pólo passivo da lide
- por tratar-se de pessoa jurídica diversa do Diretório Municipal. Entretanto o Tribunal de
Justiça entendeu por bem manter a decisão de primeiro grau e afastar a ilegitimidade
passiva do Diretório Nacional.
Inconformados com a decisão que indeferiu nosso Agravo de Instrumento e manteve o
Diretório Nacional na lide, ajuizamos Recurso Especial - dirigido ao Superior Tribunal de
Justiça pleiteando a revisão das decisões de primeiro e segundo grau. No entanto, o
recurso teve seu seguimento negado por entender aquele Tribunal de Justiça inexistir
afronta à norma legal (objeto do recurso especial), mas sim inconformismo da parte
quanto à análise de mérito das decisões (insanáveis por meio de Recurso Especial que se
destina a resolver afronta à legislação).
Da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial - interpôs-se Agravo de
Despacho Denegatório de Recurso Especial - (ADDRESP) pleiteando a reconsideração da
decisão que negou seguimento ao mesmo e o seu encaminhamento ao Superior Tribunal
de Justiça - para apreciação daquele órgão.
Mais uma vez o seguimento do recurso foi negado. Entendeu o Superior Tribunal de
Justiça - STJ, inexistir afronta à norma legal (objeto do recurso especial), oportunidade
na qual ressaltou que o mero inconformismo acerca das decisões de primeiro e segundo
grau, não ensejava o manejo deste recurso. Ademais, ressaltou a existência de
posicionamento consolidado daquela corte (STJ), quanto à existência de "Unicidade
Partidária" - ocasião na qual ressaltou que o Diretório Nacional, bem como os demais
diretórios eram responsáveis por todos os órgãos partidários. Do mesmo modo, antes de
tal decisão ser exarada - peticionamos pleiteando o reconhecimento da validade da Lei
11.694/2008 ao caso em concreto - o que foi recusado pelo STJ por falta de amparo
legal.
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Desta decisão, inexistindo novos recursos a serem interpostos, transitara
as decisões que reconheceram a legitimidade do Diretório Nacional para fjurar nlo /
passivo da lide e responder pelo não pagamento da contratação firmada Ipelo

o

Municipal do Partido dos Trabalhadores de Santos com os autores.
Ato contínuo, após o juiz afastar o pedido de reconhecimento de ilegitimidade de parte
do Diretório Nacional do PT e mantê-lo no pólo passivo da lide, o processo, ainda em
primeira instância, seguiu regular andamento e o Magistrado determinou aos autores que
se manifestassem acerca da contestação apresentada pelo Diretório Nacional.
Os autores ratificaram todo o alegado em sede de inicial e pleitearam e nomeação de
perito para elaboração da perícia a fim de determinar o valor dos serviços por eles
prestados ao Diretório Municipal.
O processo foi encaminhado para que o juiz analisasse os próximos andamentos, ocasião
não qual determinou a realização de perícia - por perito do Instituto Aprossom - e
intimou as partes para que apresentassem rol com as provas que pretendiam produzir.
Os autores indicaram testemunhas para fazer prova da prestação do serviço e o PT
indicou as testemunhas para fazer prova da quitação parcial e/ou total da suposta
contratação.
Diante disto, em evidente descrédito no Partido, o Magistrado indeferiu a prova oral
aduzindo que a prova pericial era suficientemente apta a julgar a lide. Nesta
oportunidade foi necessário, mais uma vez, ingressar com novo Agravo de Instrumento
pleiteando liminarmente, a reforma da decisão de primeira instância, sob pena de
afronta ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e Contraditório.
Diante do acolhimento liminar do pedido firmado pelo PT, o Magistrado de primeira
instância entendeu por bem reformar sua decisão e determinar a expedição de cartas
precatórias para oitiva das testemunhas do Diretório Nacional.
Entretanto, para surpresa do PT, o Magistrado ouviu colheu o depoimento das
testemunhas sob o efeito da contradita (efeito legal que tem o condão afastar o dever de
dizer a verdade, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho - o que
tinha condão enfraquecer o depoimento da testemunha contraditada - já que as
mesmas, em tese, poderiam faltar com a verdade em juízo - por possuírem interesse
pessoal na ação - já que eram filiadas ao partido). Para colheita de outros depoimentos
realizados por outros magistrados através de Carta Precatória, houve divisão entre
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acolher a contradita e rechaçá-la. Os depoimentos colhidos sob a co
agravados e, em sede de segunda instância, rechaçou-se a contradita

gor entBcr
1
aquele Tribunal que os filiados não possuíam interesse na causa - oi que
credibilidade merecida aos depoimentos colhidos.
Encerrada a fase de instrução, às partes foi facultada a apresentação de memoriais. Em
sede de memoriais juntamos inúmeros documentos que demonstravam o elevado valor
pericial atribuído aos supostos serviços prestados. Os autores se manifestaram acerca
dos documentos e pleitearam que os mesmos fossem retirados dos autos. Por
decorrência de tal pedido, o juiz determinou o desentranhamento dos documentos
.

colacionados aos memoriais e tivemos que interpor novo Agravo de Instrumento
pleiteando a manutenção dos documentos nos autos para posterior análise dos órgãos
superiores - se necessário. Nosso pedido foi acolhido e o Tribunal determinou que o juiz
mantivesse os documentos nos autos, garantindo-se a ampla defesa e contraditório.
Após determinação de manutenção dos documentos nos autos, o Magistrado entendeu
por bem analisá-los e, com base neles, invalidar a perícia pelo elevado valor atribuído ao
processo. Assim invalidado o laudo do perito judicial que apontava como justo o valor
aproximado de 7 milhões de reais, o magistrado arbitrou a condenação em R$
373.000,00, corrigidos a partir da citação. Ademais, reiterou a legitimidade do Diretório
Nacional para figurar no pólo passivo da lide e reconhecer a unicidade partidária,
aduzindo que lei 11.694/2008 não se aplicaria a fatos anteriores a lei. Em síntese, o juiz
reduziu a condenação avaliada pelo perito em aproximadamente 7 milhões de reais para
R$ 373.000,00 corricidos a partir da citação.
Foram apresentados Embargos de Declaração questionando o valor arbitrado na
sentença, haja vista que o valor de R$ 373.000,00 foi apresentado sem suporte técnico
algum. Os Embargos foram rejeitados e foram interpostos os recursos de apelação.
Em sede de recurso foi pleiteado o reconhecimento da ilegitimidade partidária, a inépcia
da inicial e a elaboração de novo laudo pericial. O apelado apresentou contra-razões de
apelação e o processo foi encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento
da apelação. Os autores também interpuseram recurso de apelação pleiteando o
acolhimento do laudo pericial e a condenação do Partido dos Trabalhadores no valor
arbitrado pelo perito da Aprossom (aproximadamente 7 milhões de reais).
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Foram apresentadas as respostas aos recursos interpostos reiterando os
aduzidos em sede de apelação e o processo foi encaminhado ao Tribunal

JustinI

decisão das apelações, o Tribunal entendeu por bem, com base rjo de,i'it
testemunhal de Devanir Ribeiro, majorar a condenação de primeiro grau pará R
450.000,00 e aumentar os honorários da condenação para 15% do valor da condenação
A condenação foi majorada porque o Tribunal porque a testemunha Devanir Ribeiro havia
dito que uma campanha do porte da campanha realizada em Santos à época dos fatos
custaria em torno de 600.000,00 (para áudio e vídeo). Assim, diante da ausência de
outro parâmetro que especificasse o valor da campanha somente de áudio, entendeu por

S

bem determinar que o valor fosse de R$ 300.000,00 (metade do valor indicado por
Devanir) + 50% pela notoriedade de Michel Freidenson - totalizando R$ 450.000,00.
Não obstante, entendeu por bem majorar os honorários para 15% da condenação, em
razão do elevado número de recursos interpostos no processo - o que teria dado muito
trabalho aos advogados.
Apresentamos Embargos de Declaração questionando a majoração dos honorários ao
invés de condenação em honorários recíproca, uma vez que ambos os recursos foram
parcialmente procedentes.
O recurso foi colocado na pauta para julgamento e por votação unânime o Tribunal
negou provimento aos nossos Embargos, entendendo que não houve contradição na
decisão. Ressaltou que o pedido revela mero inconformismo. Entretanto, considerando o
pedido de pré-questionamento dos Embargos o relator disse que os artigos apontados no
acórdão já estavam pré-questionados para eventual recurso, sendo desnecessário alterar
a decisão.
Não ingressamos com recurso ao Superior Tribunal de Justiça porque a única matéria
para ser discutida nesta seara - ilegitimidade de parte - já havia sido discutida e
transitada em julgado. Ingressar com recursos repetidos rediscutindo a matéria
transitada em julgado - além de não modificar a matéria já decidida, provavelmente
acarretaria em condenação por litigância de má-fé em multa de l% sobre o valor da
causa e indenização à parte contrária pelos prejuízos suportados + honorários
advocatícios e todas as despesas suportadas em até 20% do valor arbitrado na
condenação, o que seria demasiadamente temerário haja vista que condenação atual,
atualizada pela Tabela Prática do Ti, corrigida com juros de l% ao mês (retroativo a
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data da citação) e correção monetária a partir da sentença já somam a
R$ 777.272,09 + a condenação em honorários advocatícios em R$ 11490,0qf14Je
totaliza a importância de R$ 893.862,90.

1

Foram determinados os bloqueios nas contas bancárias do PT.
Interpusemos Agravo de Instrumento contra a decisão que considerou inconsistente a
impenhorabilidade de valores do fundo partidário e o próprio juiz determinou o
levantamento das penhoras.

Após a interposição de diversos recursos e questionamento sobre os valores devidos, as
partes realizaram acordo em 2013. Com o cumprimento do acordo, o processo foi
arquivado em 2015. Em 15/09/2017 foi informado pela parte o cumprimento integral do
acordo, retornando-se ao arquivo em 01/11/20 17.
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Controle no 1050/2006

CONCLUSÃO
Conclusos ao Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito

GUILHERME SANTINI TEODORO
Em 9 de junho de 2010.
Esc.

o

Autores: BM10 Produções Artísticas Ltda. e
Michel Freidenson
Réu: Partido dos Trabalhadores

Ação de cobrança por prestação de serviços de áudio
da campanha eleitoral de 2000 à prefeitura do Município de Santos.
Em contestação (fis. 157/178), preliminares de inépcia
da petição inicial e de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, argüição de
prescrição e requerimento de improcedência da ação porque supostas tratativas
deram-se com o diretório municipal do partido réu, único que responderia pelo
alegado contrato verbal.
Saneado o processo com rejeição das preliminares
processuais em dezembro de 2006 (fis. 357), realizou-se perícia (fis. 414/469 e
547/ 563), afastada imaginada suspeição do perito judicial (fis. 515), e ouviram-se
testemunhas inclusive por precatórias (fis. 670/6, 777/ 784, 852/3, 887, 917/8 e
948/9), sobrevindo os memoriais (fis. 956/984 - autores e fis. 985/1016 - réu). Os
autores puderam manifestar-se sobre documentos apresentados com o memorial do
réu.
E o relatório, em essência.
Os partidos políticos adquirirem personalidade
jurídica na forma da lei civil (artigo 17, § 2° da Constituição Federal) e são pessoas
jurídicas de direito privado (artigo 44, V do Código Civil), dispondo lei específica
sobre sua organização e funcionamento (§ 3° do citado artigo 44).
Ora, começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro (artigo 45
do Código Civil). O partido político só existe como pessoa jurídica com o registro do
seu estatuto, que é de caráter nacional e uno, conforme artigo 17, 1 da Constituição
Federal.
O partido político, enquanto pessoa jurídica de direito
privado, é uno porque necessariamente nacional. Não adquire personalidade
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O Código de Processo Civil também foi aIteradoIom 136
ofensa à Constituição Federal, pois o princípio da isonomia não se observc$.i ao
outorgar-se para o partido político privilégio injustificável, distinguindo-o de outras
pessoas jurídicas de direito privado. Confira-se o § 40 do artigo 655-A, introduzido
pela mesma Lei 11.694/2008: " 42 Quando se tratar de execução contra partido
político, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora
do sistema bancário, nos termos do que estabelece o caput deste artigo, informações
sobre a existência de ativos tão-somente em nome do órgão partidário que tenha
contraído a dívida executada ou que tenha dado causa a violação de direito ou ao
dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, de
acordo com o disposto no art. 15-A da Lei n2 9.096, de 19 de setembro de 1995".
Não se cuida de norma puramente processual, mas de
regra que subverte o direito material assim como o mencionado artigo 15-A, em
prejuízo da garantia geral que para o credor representa o patrimônio do devedor,
patrimônio esse que, no caso dos partidos políticos, é um só porque uma só é a
personalidade jurídica, malgrado a organização da associação política em órgãos ou
diretórios, os quais estão para o partido como as filiais e as sucursais estão para
outras pessoas jurídicas ou sociedades personificadas.
Bem assimilados tais conceitos, é fácil perceber que os
autores prestaram serviços publicitários para uma só pessoa jurídica, que é o réu,
nada importando para o direito civil se o diretório era municipal ou se a campanha
era municipal.
Contrato verbal celebrou-se com o partido réu, que
como pessoa jurídica de direito privado é um só nas esferas municipais, estaduais e
federal, esferas todas que lhe conferem caráter nacional, singular, inconfundível
com outros partidos ou pessoas jurídicas de direito privado.
As cartas de solicitação para os autores de
encaminhamento de material de áudio para a campanha eleitoral, subscritas por
preposta de outra produtora contratada pelo réu (fis. 46/9 e 671), e os depoimentos
de testemunhas confirmam a celebração do contrato e a prestação dos serviços.
O autor manteve contatos com a candidata a prefeita
Teima de Souza, com os representantes do diretório municipal Fábio Barbosa
(coordenador geral da campanha - fIs. 675 e 917/8) e Fabrizio Pierdomenico
(tesoureiro - fis. 675 e 948/9) e com o filiado do réu Silvio Pereira. O autor
empregou equipamentos próprios para produção de programas de rádio e trilhas
sonoras para televisão (fis. 671/2) e contratou terceiros para auxiliá-lo na tarefa (fis.
673). A autora, sociedade da qual o autor é um dos dois únicos sócios (fis. 32/3), foi
responsável pela produção de áudio da campanha eleitoral referida na petição
inicial (fis. 887), assim como o próprio autor (fis. 948/9).
Daí a exigibilidade da remuneração, que será arbitrada
à falta de contrato escrito não sem prévia rejeição da afirmada prescrição
qüinqüenal. O prazo menor da lei nova não se conta desde 2000, mas sim desde sua
vigência a partir de janeiro de 2003 e esta demanda foi ajuizada em julho de 2006.
-3-
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DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAUL

Processo n.° 0172317-88.2006.826.0100
Cumprimento de Sentença

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
BMLO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA e MICHEL FREIDENSON, todos já
qualificados nos autos em epígrafe, devidamente representados por seus advogados
e bastantes procuradores que ao final subscrevem, vêm nos autos do processo em
epígrafe, requerer a HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO, para que passe a
produzir seus efeitos:

Com a finalidade de colocar fim à fase de cumprimento de sentença,
resolvem as partes, de comum acordo, promover a presente transação de direitos a
qual obedecerá aos critérios e condições abaixo descritos:

9
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- demais parcelas mensais e sucessivas de R$ 106.051,98 (cento seis
mil e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), todo dia 30, de 30 de ou ubro 139
de 2013 até 30 de julho de 2014.

4 - A terceira parcela com vencimento em 30 de outubro de 2013 e as
demais parcelas mensais e sucessivas serão atualizadas pela Taxa Selic,
considerando como data inicial para atualização o dia 30 de setembro de 2013.

5 - Em caso de inadimplemento de qualquer uma das parcelas nas
datas de seus respectivos vencimentos, o requerido arcará com a aplicação de multa
de 20% (vinte por cento) sobre o saldo em aberto, bem como ocorrerá o vencimento
antecipado de todas as parcelas e prosseguimento da execução, nestes autos, pelo
novo saldo atualizado

6 - Diante do acordo realizado e respeitando os princípios de boa-fé
processual e lealdade entre as partes, os requerentes concordam com a imediata
liberação dos dois veículos penhorados em nome do Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores, quais sejam:

TOYOTA COROLLA GLI18FLEX - Placa EMX2052 - RENAVAM
224031937;

TOYOTA COROLLA Gil FLEX - Placa EQW4119 - RENAVAM
317086391.

7 - Pelo mesmo motivo, os requerentes concordam com o imediato
desbloqueio dos valores até então penhorados no presente processo: valor de R$
77.148,44 (setenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e quatro
centavos), valor não atualizado.

8 - Para dar efetividade a cláusula acima, requer, com a concordància
dos requerentes, a determinação judicial para imediata expedição de guia de
levantamento judicial dos valores penhorados no presente cumprimento de sentença,

3

T&ML
f

15 - Declaram as partes, expressamente, que renunciam ao dire^ de 140
apresentar recurso contra a r. sentença homologatória do presente acordoj nos cs
termos do quanto ajustado, bem como desistem de todos os recursos interpostos e
pendentes de julgamento.

16 - Com efeito, requerem a homologação do presente acordo,
bem como a suspensão do feito, com fulcro no art. 265, II e 792 do Código
de Processo Civil, até o efetivo pagamento de todas as parcelas
mencionadas neste instrumento, quando então, aoós exoressa comunicaco
de cumprimento por pai-te dos autores, deverá o presente feito ser extinto,
nos termos do art. 794, 1 do Código de Processo Civil.

Termos em que pede e espera deferimento.
de 2011
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(representada po/seuocio Iichel Freidenson)

'---- Ç "IJJTZ ANJONIO SCAVON JUNIOR

— 1A/-SP 173
(patrono dós reqecetMÏchel Freiderison e BM10 Produções Artísticas Ltda)
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BLOQUEIO JUDICIAL
19/02/2013 DEBITO
PROC. F
2 VAR)

12340 PAGTO BLOQUEIO REF.
AD
OM RCUZ N.02710500156673
NTA MARIA - RS

25/06/2013 DEBITO C/C 123456 O PAGTO BLOQUEIO JUDICI
AL REF. PROCESSO N2 001/105.243.0869-5 B
RASIL TELECOM NA 3@ VARA CIVEL DE POA/RS

19.800,62

65.647,02

85.447,64

1/2

Extrato Conta Corrente

0 BANCO DoBILL
0

ii: Conta n° / dv

Agência (preflxo/dv) iii GS
Nome

284-Bloqueio Judicial-BaCefl Jud
170Tarie

203.3

3.191,86 C

11334

11303856430102

19.800,62 D

3.33.3.3

$4050O9Q0417182

280 D

018856

345,16 C

43.1,63. D

13i34

1-galee33tQm DjveI$Om
19.02.2013

100501000096543

14020

624-Cobrança

19.02.2013

123.456-0

02

3344-8

PARTIDO DOS TRABAII.,áADORES

mobre Pagewetitem

20.02.2013

740-CREDITO CONVENIO

14013

2O.02203.3

62-Cobre3OÇ&

3.403.0

3.51IO001949

20.02.2013

435-Tarifa de Pacote de Serviços

13113

880510902297931

21.02.2013

74tI-CREDI3O COV8R41O

3.4013

018B6

21.02.2013

623-Depósito COMPE
dp.

E24Cobra

23..O22O3.3

.

21.02.2013

211-Pagamentos Diversos
27OTeria mobre

21.D22Q13
22.02.2013

gameotem

740-CREDITO CONVENIO
2L-Co4r3z'tçe

22 .O23.O3.3

1.81076 C
36,00 D

14175

080235

1.495,95 C

24020

1.5B,63 C

13134,

52l000136477
230000

3.33.23
14013

D2093037524
018856

5.904,51 C

IO135887

4.S7,67 C

660000

1.057,57 D

282260001

19.800,62 C

860530900040688

16,40 D
22.568,48 C

oo

22.02.2013

166-Pagamentos Diversos

13134

2202.2D13

33134

22.02.2013

23.1-egameDtO$ Dívermem
631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud

22.02.203.3

17D-3eri3.a mobre Pagamentom

23213

22.02.2013 ,

310-Tarifa sobre Pagamentos

,

2.479,60 D
60 D

73.51 23

11162

23

13113

743CRDIT0 ÇDNVENIO

14913

018856

25.02.2013

624-Cobrança

14020

100561000133008

25.02.3.03.3

470-7SeIêrtCia or lite
470-Transferência Ofl une

9OP4
99026

663344000013000

25.92.2913

211-PagametTto$Píversam

3.33.34

180000

25.02.2013

211-Pagamentos Diversos

13134

280000

16,80 D

3.3.3.-Pagawetos 3.33.versoa

870000

6.346,13. 23'

25.02.203.3

13134

170-Tarifa sobre Pagamentos

13113

840560900680849

91,80 D

25.02.2013
25.92.203.3

17OTarifa sobre paga'semtom

133.3.3

25.02.2013

170-Tarifa sobre Pagamentos

13113

740-CREDITO CONVENTO

1403.3

016856

6.306,04 C

26.02.2013

4.955,32 C

25.92.203.3

25.02.2013

.

85344000l3Q00

23

50.000,00 D
3.14,62

23

3.0,20 D
6,80 D

840560900680851

26.02.2013

624-Cobrança

14020

470Tra'mserênc1a mm lime

95026

66334400003.3000

18,000,00 D

2O2.2D13

211-Pagamentos Diversos

13134

23.818,65 D

26.02.2013

300000

213.-Paga

3.33.34

23

26.02.2013

6300 00

166-Pagamentos Diversos

13134

1.641,78 D

26.02.2013

800000

26.02.2013

166-Pag5meritmsPívermom

133.34

'

48.548,15 C

810000
-

Mod. 0.50.190-9 -Eletrõnico-Ago/2001 - SISBB 01232- htlp://.bb.com.br - BB RespondWo 785678

40.018,82 C

2.546,98 C
L50.0-Q0,9Q

100571000139835

rttom 333.vereos

3.570,36 C

Folha
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Extrato por Aência/Conta
Agência: 3344 Conta: 00000123456 De: 18022013 a 19022013 (até 365 dias)
-----------------------------------------------------------------------------Data
Operação
Produto / Protocolo-Sequencial-IF
Valor D/C
19022013 BLOQUEIO
CONTA CORRENTE PJ COMUM
19.8001 62
2 0130 000385 64 3-0000 1-BB
Detalhe da Ordem Judicial de Bloqueio de Valor -Réu ........: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
CNPJ do Réu: 00.676.262/0001-70

143
IFk

Protocolo ..........: 20130000385643
Seql. do Bloqueio..: 1
Seqi. da Reiteração: O

Banco.
Agência:
Conta..:
Valor..
Protocolarnento... : 18/02/2013 às 14:23:00

.

00000000
NÃO ESPECIFICADA
NÃO ESPECIFICADA
R$ 26.906,88

Processo Judicial: 02710500156673

Juiz(a) ..........: LUCIANO BARCELOS COUTO
Nome Autor(a)....: Ricardo Marcuz
Tipo Natureza .... :
1 - Cível
------------------ Vara/Juízo-----------------+
orne ........: 2 VARA CIVEL DE SANTA MARIA
ódigo DJO. . : 04586
1 Código BACEN: 03831
DE ..........: RIO GRANDE DO SUL
1 Comarca .....: Santa Maria
1 Tribunal .... : TRIB DE JUSTICA DO RS
+ --------------------------------------------+

Atenciosamente,
Luíza Thaíz Nunes de Vasconcelos
Assistente
BANCO DO BRASIL S.A.
Empresarial Centro (SI')
Av. São João, 32 - 2° andar
Te!.: (II) 3491-4029/4(141) Fax: (11) 3491-4041

negocia133445bb,com,br

Esta mensagem não possui caráter de proposta financeira ou de estruturação de negócios, nem apresenta caráter vinculaste.
permitida a reprodução, divulgação ou fornecimento do conteúdo deste e-mail e de seus anexos, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, do Banco do Brasil S.A.,
no sua utilização quando não lenha propósito único e exclusivo de interesse o Banco do Brasil S.A. Ressalta-se que em caso de planilhas anexas os resultados são
m
neste ilustrativos, o que implica a possibilidade de não refletir exatamente os valores a serem realizados, notadamenlc por se tratarem de projeções com metodologia sujeita
a alleração scsi aviso prévio, não assumindo o Banco do Brasil S.A. a responsabilidade pelo atingimento dos resultados.
,\iiies de ilriprirnir, pense em mci reslsmsiI,Ilirlade e eomlronh!sso cosi o meio ainhiente.

Francisco Correa" <francisco©pt.org.br> escreveu:
Para: <negocia13344©bb.com.br >
De: "Francisco Correa' <francisco@pt.org.br >
Data: 19/02/2013 12:23 PM
Assunto: RES: Bloqueio
Na conta 13000-1 houve um bloqueio de R$5.886,43

Na conta 123456 - O = R$ 19.800,62
2

Justiça ao bstacio cio Rio Grande do Sul

-

Poder ;udíciio

Tribunal dejustiça
do Estado do R.o Grande do Sul

Consulta de 10 Grau
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul
Número do Processo: 1.05.0015667-3
Imprimir
Comarca: SANTA MARIA
Órgão Julgador: 2a Vara Civel: 1 11
Partes:
Nome:

Designação:

RICARDO MARCUZ

AUTOR

Advogado(s):

OAB:

ANA MARILIA MACHADO FINAMOR

RS 51187

JOSE FRANCISCO SOARES SOUZA

RS 29E861

JULIANE DE FATIMA MILANO

RS 57570

LUIS SERGIO VASQUES MIOTTI

RS 23885

VLADIMIR FERNANDES RAZERA

RS 52515

WALTER MENDES MUCHA

RS 24972

JOSE FRANCISCO SOARES SOUZA

RS 71623

ELIAS GARAY LICKER

RS 39E976

Nome:

Designação:

DANIEL DINIZ

RÉU

Advogado(s):

OAB:

ANGELA ZAMBERLAN

RS 60342

VANIA DA ROSA AZAMBUJA

RS 60578

LUCIANA AlDA THEIS

RS 50899

SERGIO MIGUEL ACHUTTI BLATTES
Nome:

.

RS 9636
Designação:

PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA MARIA RÉU
Advogado(s):
OAB:
RICARDO LOVATTO BLATTES
RS 63112
Nome:
Designação:
PAULO RICARDO COELHO
Nome:

Designação:

SAMIR DA SILVA

RÉU

RÉU

Advogado(s):

OAB:

FELIPE FACIN LAVARDA

RS 52099

DEFENSOR PÚBLICO

RS DEFPUB

Data da consulta: 19/06/2018

Hora da consulta: 16:04:16
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Julgador:
Régis Adil Bertolini
Data

Despacho

21/08/2012 Vistos. Defiro o requerimento de penhora on-line. Assim sendo, acostada aos autos memória de cálculo atualizada do débito
pela parte credora, penhore-se eventual numerário existente em contas bancárias pertencentes à devedora por meio do
sistema Bacen-Jud, nos termos do artigo 655-A, caput, do Código de Processo Civil. Efetuada a penhora, intime-se a parte
devedora, nas pessoas dos advogados constituídos. Não havendo resposta da executada, expeça-se alvará, intimando-se o
exequente, após, para que se manifeste sobre o prosseguimento, em cinco dias. Caso não localizado numerário disponível,
intime-se a parte credora para que indique bens passíveis de penhora, em cinco dias. Intimem-se. Diligências legais.
Data da consulta: 19/06/2018

o

Hora da consulta: 16:18:18
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Stefânia Frighetto Schneider
Data
Despacho
07/03/2013 Vistos. Considerando que está seguro ojuizo, bem como a oposição de embargos de terceiro, defiro o pedido e sus
levantamento dos valores até que seja decidida a questão da legitimidade do ora postulamento para proposição de e
de terceiro (fis. 312-313). Intimem-se.
Data da consulta: 19/06/2018

Hora da consulta: 16:18:39
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COMARCA DE SANTA MARIA - RS
2a VARA CÍVEL
T1tAhJ.

AUTOS N°: 027/1.05.0015667..3
ESPÉCIE: ORDINÁRIA
AUTOR: RICARDO MARCUZ
REUS: PARTIDOS DOS TRABALHADORES, DANIEL DINIZ, PAULO
RICARDO COELHO E SAMIR DA SILVA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15.12.2004

AUTOS N°: 027/1.05.0016417..0
ESPÉCIE: RECONVENÇÃO
RECON VINTE: DANIEL DINIZ
RECON VINDO: RICARDO MARCUZ
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03.02.2005

AUTOS N°: 027/1.05.0016339.4
ESPÉCIE: RECONVENÇÃO
RECON VINTE: PAULO RICARDO COELHO
RECON VINDO: RICARDO MARCUZ
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28.03.2005

DATA DA SENTENÇA: 28.05.2008 (Quarta-feira)
.
JUIZ DE DIREITO: VANDERLEI DEOLINDO

Vistos etc.

RELATÓRIO:

Da ação principal n°: 027/1.05.0Ø15667..

aLI
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assevera que o demandante jogou seu veículo sobre os integrantes do
movimento ocasionando lesões em alguns. Assim, diz ter se dirigido ao
diretório do partido com finalidade de chamar a Brigada Militar, tendo
trajeto se deparado novamente com o agressor que voltou a lhe profr
ofensas.

1.6 Refere ter sido procurado pelo autor em seu local de trabalho,
sofrendo ameaças deste, que possuía arma consigo em proveito de sua
função de policial militar. Entende não poder ser responsabilizado pela
conduta imprudente e irresponsável do autor, sendo que, se porventura
o fato acarretou dano aos filhos do demandante foi por sua exclusiva
culpa.

1.7 Argumenta sobre os danos morais e provas produzidas, onde
entende como exacerbado o valor pleiteado, e que o receituário se refere
à pessoa estranha à lide. Pede o julgamento improcedente da ação e
pugna pelo benefício da AJG.

1.8 O réu PAULO RICARDO COELHO apresenta contestação às fls.
61/67. Alega em preliminar a ilegitimidade ativa do autor, e, no mérito,
inicia seu relato fático nos exatos termos do primeiro contestante,
diferindo no ponto de que permaneceu juntamente com a passeata no

lo

intuito de acalmar os demais manifestantes.

1.9 Refere que o único ato de transtorno durante a passeata fora o dos
autos, findando o movimento sem qualquer outra reclamação por parte
dos motoristas. Culmina com as mesmas alegações do primeiro réu a
respeito dos danos morais e das provas produzidas. Requer o
acolhimento da preliminar ou o julgamento improcedente da lide. Pede
AJG.

3
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2.2 Inicia com a versão fática já transcrita em contestação. Quanto aos
danos sofridos, alega ter sido humilhado em frente a inúmeras pessoas,
e inclusive em seu local de trabalho. O que lhe acarretou abalo mora
ri

2.3 Posto isso, requer o julgamento procedente da reconvenção para ins
de condenar o reconvindo ao pagamento de indenização pelos danos
morais sofridos em montante a ser arbitrado pelo juízo. Pede AJG.

2.4 O autor/reconvindo contesta a reconvenção às fls. 89/93. Refere que
o reconvinte inverte a realidade fática, sendo o autor quem sofreu
ameaças juntamente com sua família, e consequentemente obrigado a
buscar refúgio em estacionamento.

2.5 Refere que jamais procurou o réu ou seus companheiros, eis que se
sente ameaçado pelos mesmos. Aduz que sequer havia balizamento por
órgão competente no momento da passeata. Conta que não agrediu
ninguém, tanto que inexiste prova nesse sentido, sendo infundada a
pretensão indenizatória do reconvinte.

2.6 Finalizando, pede o julgamento improcedente da presente
reconvenção e a concessão do benefício da AJG.

o

2.7 Réplica à contestação da reconvenção às fls. 112/113.

Da reconvenção n°: 027/1.05.0016339-4:

3.1 O demandado PAULO RICARDO COELHO MACHADO, propõe ação
de reconvenção (fls. 68/72) em face de RICARDO MARCUZ, pelas
razões de fato e de direito que passa a expor.

5
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4.000, que exigem a prolatação de mais de 80 sentenças de mérito
todos meses, somado a dezenas de decisões interlocutórjas e
centenas de despachos, além da realização de audiênc,
preliminares e de instrução e julgamento, com a oitiva de dezena4de
pessoas. Registro, ainda, a realização de Mestrado em Administra4ão
Judiciária, exercício da Vice-Presidência Cultural da AJURIS, que
exige de um a dois dias por semana em Porto Alegre, e a Coordenação
do Plano de Gestão da Comarca, em cumprimento a Delegação da
Direção do Foro, além de outras atribuições administrativas e
institucionais da gestão compartilhada que há anos vem sendo
desenvolvida.

FUNDAMENTAÇÃO:

Da ação principal n°: 027/1.05.0015667-3

4.1 Pretende a parte autora a condenação dos réus ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos em virtude da situação de
vexame, humilhação e ameaças a que foi exposto em decorrência de
atos dos réus.

4.2 Salienta-se que a lide já foi saneada em audiência, permanecendo
como pontos controvertidos a iniciativa das agressões de ordem moral
ou físicas, e a caracterização e quantificação dos eventuais danos
morais, os quais passam a ser analisados.

4.3 Pois bem, em nossa legislação, a responsabilidade civil assenta no
princípio fundamental da culpa. Tendo como preceito principal o art.186
do CC/02:

7
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partes, entendo que tenham se compensado entre si, eis que os litigantes
reconhecem as recíprocas trocas de insultos.
1
4.8.1. Em situações como a narrada nestes autos, certo é 4e

151

condutores de veículos expressam contrariedade ao incômodo caus4io

j

por uma passeata, sobretudo quando é de natureza política, e muitas
vezes de linha ideológica diversa daquele que tem de se sujeitar à
espera. Nesses casos é necessário calma e respeito à liberdade de
expressão dos participantes do movimento, afinal vivemos em tempos
de democracia. Isso nem sempre acontece, sendo que a expressão de
contrariedade, acompanhada ou não de gestos, termina por dar origem
a fatos como o ora em análise. E essa é a conclusão que chego nesse
caso.

4.8.2. Ainda assim, vejo as atitudes como danos que, embora atinjam o
interior psicológico de cada um, não bastam para configurar uma lesão
moral, sob pena, inclusive, de banalização do instituto que deve ser
utilizado e deferido com a devida moderação nas concessões
indenizatórias.

4.9 Posto isso, passo a considerar como conduta reprovável e
indenizável apenas as ameaças e agressões físicas, que não restaram
bem comprovadas no que pertine à autoria.

4.10 Concernente aos réus DANIEL DINIZ e SAMIR DA SILVA, que
ostentam condutas em muito semelhantes, denota-se dos autos que não
há prova segura de que agiram ao arrepio da lei. A ação atribuída a eles
advêm apenas das acusações do autor, e ao fato de terem sido flagrados
nas fotografias munidos de bandeira (Daniel Diniz). A fotografia dele com
a bandeira na mão não é suficiente para apontá-lo como agressor do
autor e de sua família. O fato dele e de outros participantes da passeata
terem ficado à espreita do demandante na saída do estacionamento, se

Estado do Rio Grande do Sul
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4.14 Posto isso, concluo que no mínimo ressoa omissa a conduta dos
organizadores do ato desenvolvido pelo Partido Político, eis que a
manifestação, como faz prova o depoimento das fls. 205/206, não
unicamente a agressão sofrida pelo autor, sendo que o depoen1

,
igualmente ao demandante, teve seu veículo danificado pels
manif estantes.

4.15 Dessa forma, era de se esperar do partido organizador que
colocasse fim às referidas agressões, sendo que pelo visto em nada
interferiu, dando continuidade ao movimento.

lo

4.16 Quanto aos danos morais efetivamente ocorridos, imprescindível
algumas considerações a respeito da responsabilidade pela sua
ocorrência.

4.17 Nessa esteira tem-se que, diferentemente do dano material, o dano
moral atinge a esfera psicológica do agente, sua psique. Bem observa
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA (in: Responsabilidade Civil. Rio de
Janeiro: Forense, 2001, p. 54) quando afirma, acerca do dano moral que:
"O fundamento da reparabiidade pelo dano moral está em que, a par do
patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de
sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam
impunemente atingidos. Colocando a questão em termos de maior amplitude,
Savatier oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento
humano que não é causado por uma perda pecuniária', e abrange todo
atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua
segurança e tranqüilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua
inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabiité Civile, vol. li , n°
525)."
4.18 Rubens Limongi França, citado por SÉRGIO SEVERO (in Os danos
extrapatrimoniais. São Paulo: saraiva, 1996, p 42) afirma que "dano moral
é aquele que, direta ou indiretamente, a pessoa, física ou jurídica, bem assim a
coletividade, sofre no aspecto não econômico dos seus bens jurídicos"
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4.24 Posto isso, há que se fixar o quantum indenizatório. Sob esse
prisma, cumpre enfatizar que o valor devido a título de indenização
danos morais possui, de um lado, caráter compensatório, pelo sofrime )o

153

e abalo causados ao sujeito, e, por outro, tem a finalidade de coibi a
prática futura do mesmo ato. E, frise-se ainda que, no presente caso, a
indenização certamente objetiva com maior vigor a finalidade punitivainibitória, muito mais que a compensatória.

4.25 Nessa seara, a fixação do montante indenizatório deve ser
estabelecido com vista à capacidade econômico-financeira das partes,
conjeturando o alcance do dano e as conseqüências causadas à vida do
autor.

4.26 Destarte, sopesando o caso concreto, entendo que embora
existente o dano de natureza moral, esse foi ordem moderada, já que os
fatos não chegaram às últimas consequências. O depoimento pessoal
prestado pelo autor (fls. 181 a 1 87) bern evidencia o grau de insegurança
e indignação a que foi submetido perante e com seus familiares, o que
não se pode deixar passar in a/bis e sem reparação. Nesse passo, tenho
que um valor razoável para atingir os objetivos da reparação civil, é a
condenação do demandado, ao pagamento de R$ 10.000,00.

Da reconvenção n° 027/1.05.0016417- 0:

5.1 Pretende a parte reconvinte a condenação do reconvindo ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em virtude da
situação de vexame, humilhação e ameaças em que foi exposto em
decorrência do ato do reconvindo.

5.2 Como já visto na ação principal, na nossa legislação a
responsabilidade civil assenta no princípio fundamental da culpa. Tendo

(
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5.7 Posto isso, como o ônus da prova é instituo que incumbe a quem
alega, vejo que o reconvinte não se desvencilhou dessa obrigação,
restando quebrado o liame necessário ao pedido de reparação civil já

m
TP8AJ. !OMR E1EflI.

seu primeiro pressuposto. Desmerece, pois a análise dos demais.

15

Da reconvenção n°: 027/1.05.0016339-4:

6.1 Versa a presente reconvenção direcionada pelo reconvinte PAULO
RICARDO COELHO MACHADO contra o autor, em pedido de
indenização pelos danos morais ocorridos em virtude de suposta
agressão verbal e física do autor através de seu automóvel.

fl
6.2 Conforme já trazido acima, nossa legislação assenta a
responsabilidade civil com fundamento na combinação dos artigos 186 e
927, ambos do CCI02.

6.3 Em vista disso, cumpre fixar os requisitos imprescindíveis ao
surgimento do direito subjetivo à indenização, e conseqüente dever
jurídico de indenizar: a) a conduta do réu, b) o dano ao autor, e, por fim
c) o nexo causal entre a conduta e o dano.

6.4 Frente ao primeiro requisito, conduta do reconvinte, salienta-se que
já foi analisada junta à reconvenção de n° 027/1 .05.0016417- 0, o que,
por ser o mesmo fato, obviamente vigora o mesmo entendimento
anteriormente explicitado nos itens 5.5, 5.6 e 5.7.

6.5 Posto isso, de igual forma não resta comprovada a conduta ilícita do
reconvindo. Sequer se faz necessária a análise dos demais requisitos,
sendo o primeiro um dos pilares sustentadores da responsabilidade
indenizatória, que é a conduta ilícita do autor /reconvindo. Diante disso,
a improcedência da reconvençãreconvenç a improcedenciada ntadores
da

responsabilidade

1
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único do art. 1.102c do CPC), estabeleço a redução do valor dos
honorários advocatícios para o montante de 10% da condenação na
hipótese de não interposição de recurso contra a presente sentença.
155
Julgo IMPROCEDENTE o pedido elencado nos autos da reconvenç ko
n°027/1.05.0016417-O, com fulcro no inciso 1, do artigo 269, do Código
de Processo Civil.

7.4 Condeno o reconvinte DANIEL DINIZ ao pagamento das custas da
reconvenção e honorários advocatícios fixados em R$ 1 .000,00. A verba
honorária possui como parâmetro o § 4° do artigo 20 do Código de
Processo Civil.

7.5 Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, eis que o
reconvinte litiga com o manto da Justiça Gratuita.

com base no mesmo permissivo legal anteriormente citado, julgo
IMPROCEDENTE o pedido reconvencional tombado sob n°
027/1 .05.00 1 6339-4.

7.6 Condeno o reconvinte PAULO RICARDO COELHO MACHADO ao
pagamento das custas da reconvenção e honorários advocatícios
fixados em R$ 1 .000,00. A verba honorária possui como parâmetro o §
40

do artigo 20 do Código de Processo Civil.

7.7 Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, eis que o
reconvinte litiga com o manto da AJG.

7.8 Transitada em julgado, arquivem-se com baixa.

Publique-se.
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Valdir Dalarmelina Filho <valdir@pt.org.br>
terça-feira, 25 de junho de 2013 15:22
marineide.caires@pt.org.br; solange@pt.org.br; francisco@pt.org.br;
celma@pt.org.br
ENC: BLOQUEIO JUDICIAL
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Boa tarde
Hoje tivemos bloqueio em nossa conta corrente BB ag 3344-8 dc 123456-0, conforme abaixo

PROCESSO ; 001/1.05.2430869-5
0R: BRASIL TELECOM
- VALOR DA AÇÃO R$ 113.945,19
13 V.C. - Porto Alegre - RS
juiz: NARA ELENA SOARES BATISTA
Natureza da Ação: Cívil
BCO
VALOR
BLOO
B BRASIL

R$ 65.657,02

DESBL

TRAN

25/06/2013

dc 123456-0

1 TOTAL

R$ 65.657,02

Saudações Petistas,
VALDIR DALARMELINA FILHO

Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional SACE- Sistema de Arrecadação de contribuição Estatutária 011 3243.1383

1

R$ 0,0

urtourtai ce justiça ao Lstaao ao I<io (rande do Sul

Poder !udicno

Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul

/

Consulta de 10 Grau
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul
Número do Processo: 1.05.2430869-5
1 mprlmlr
Comarca: PORTO ALEGRE
Õrgão Julgador: 13a Vara Cível do Foro Central: 1 1 (Foro Central (Prédio II))
Partes:
Nome:

Designação:

BRASIL TELECOM S.A.

.

AUTOR

Advogado(s):

OAB:

TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH

RS 8227

LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA

RS 74531A

GUSTAVO SILVA DE ALBUQUERQUE
Nome:

RS 75492
Designação:

PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PORTO ALEGRE RS
Advogado(s):

RÉU
OAB:

MARCELO WINCH SCHMIDT

RS 108509A

BRUNA SANTOS DA COSTA

RS 107863

JOAO LUdO DA COSTA

RS 63654

Data da consulta: 19/06/2018

Hora da consulta: 17:01:47
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Órgão Julgador: 13a Vara Cível do Foro Central: 1/1 (Foro Central (Prédio II))
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Julgador:
Nara Elena Soares Batista
Data
Despacho
25/09/2012

CONCLUSÃO FAÇO estes autos conclusos a Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 131Vara. Em A Escrivã: Efetive-se a
penhora on line.

Data da consulta: 19/06/2018

Hora da consulta: 18:21 :01
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13 VARA CÍVEL - 1° Juizado
Processo n° 1.05.2430869-5
AÇÃO MONITÓRIA
Autora: BRASIL TELECOM S/A
Réu: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Vistos.
A BRASIL TELECOM promove ação monitória contra o
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PORTO ALEGRE, dizendo que o
réu é devedor de contas telefônicas pela utilização de vários terminais de
telefone, e relaciona então o número desses e dos respectivos contratos, todas
vencidas e impagas, num total de R$ 34.599,73.
Pede por isso a expedição do mandado de pagamento e, esse
inocorrendo ou sendo opostos embargos, a constituição do título executivo.
E trouxe com a inicial (fis. 02/04) os documentos de fis. 05/455.
Apresentou embargos o PARTIDO DOS TRABALHADORES
- RS (fis. 46 1/466), argüindo em preliminar ilegitimidade passiva, dizendo
não possuir responsabilidade e participação quanto aos fatos narrados na
peça pórtica, que inclusive desconhece.
E se o PARTIDO DOS TRABALHADORES tivesse alguma
responsabilidade, quem deveria responder é o PARTIDO DOS
TRABALHADORES de PORTO ALEGRE, pois se tratava de eleição
municipal.
Diz tratarem-se de diretórios distintos, com CNPJ e direção
executiva próprios, consoante CF/88 e Lei 9.096/95.
Daí figurar indevidamente no pólo passivo da lide, devendo o feito
ser desde logo extinto.
No mérito, diz que a autora ao qualificar a parte passiva da
demanda colocou o CNPJ do PARTIDO DOS TRABALHADORES do
Diretório Municipal de PORTO ALEGRE, ainda sendo o CNPJ desse que
consta nas contas telefônicas, portanto foi com esse que ela contratou.
E esclarece que para disputar as eleições os partidos necessitam de
um número de CNPJ próprio para poderem abrir contas bancárias.

L'ado do Rio Grande do Sul
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PT - PORTO ALEGRE. Apenas deixou de apontar que é o PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PORTO ALEGRE também que aparece cnmo
1 TIAiL SYC_MR iLO
demandado na inicial.
Ou seja, desnecessários eram os embargos, bastando qutives 61
i
noticiado nos autos o equívoco no endereço constante da peça pórtia.
Aliás, essa era informação que poderia ter sido prestada ao próprio
Oficial de Justiça quando da citação de fis. 460. O que não foi feito.
Não é o caso, então, reitero, de reconhecimento de ilegitimidade
passiva argüida por quem não é parte na demanda.
E nem é o caso, conseqüentemente, de condenação em
sucumbência da autora em relação ao PT - RS, já que não demandou contra
o mesmo.
Quanto àquele efetivamente demandado, o PT de PORTO
ALEGRE, não pagou o débito que lhe é imputado e nem apresentou
embargos.
O que significa admiti-lo como real.
E nem poderia ser diferente ante a documentação que instrui a
inicial.
ANTE O EXPOSTO, face ao silêncio do requerido, PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PORTO ALEGRE, concretizando-se a
hipótese prevista no art. 1.102c do CPC,já com a alteração da Lei 9.075/95,
legitimo as faturas que instruem a peça pórtica como título executivo
judicial, determinando que se anote nesse sentido na distribuição e, desde
logo, expeça-se mandado executório no valor atualizado da dívida apontada
na inicial, com atualização e juros de mora a partir da citação nesta
monitória.
Para este feito e a hipótese do pronto pagamento fixo honorários
em R$ 2.500,00.
Registre-se.
Intimem-se.
Porto Alegre, 12.11.07.

NARA ELENA SOARES BATISTA
Juíza de Direito
3
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Unidade 26 Palacio
Extrato Conta Corrente

-

Unid?de: 26- Palacio

Período: 01/12/2013

CIien.e:

1507087 PARTIDO DOS TRABALHADORES

Conta:

0003018105

Data
03/12/2013

Histórico

até 31/12/2013

,

1EL JF

Num.Doc.

Valor

.2

E

SJo

Saldo Anterior:

.44,04

4.579,91
24,00
9949
-4,50
4.000,00

.013,95
9.049,95
9.149,44
9.144,94
13.144,94

-1,50
383,26

13.143,44
13.526,70

-9,00
12,24

13.517,70

1,50

13.528,44

-

REP ARREC DB AUT
TFA DEB AUT PT
REP ARREC DB AUT
TFA DEB AUT PT
REP ARREC DB AUT
TFA DEB AUT PT
REP ARREC DB AUT
TFA DEB AUT PT

16
16

REP ARREC DB AUT

1

13/12/2013

TFA DEB AUT PT

1

17/12'2013

TRANSE ELET DOO E

O

-12.411,08

1.117,36

23/12/2013
23/12/2013

REP ARREC DB AUT

31

13.741,78

TFA DEB AUT PT

31

-46,50

14.859,14
14.812,64

24/12/2013
2'/I2,2013
27/12:2013
27/12/2013

REP ARREC DB AUT
TFA DEB AUT PT
REP ARREC DB AUT
TFA DEB AUT PT

3
3
8
8

383,22
-4,50
9.172,00
-12,00

03/12,2013
06/12/2013
06/12/2013
10/12/2013
10/12'20I3
11/12,2013
11/12/2013
13/12/2013

.

3
3
1
1
6
6

Saldo ( 01/1212013 a 31/12/2013)
Saldo Total em 31/12/2013
Saldo Diponível em 31/12/2013

-

13.529,94

15.195,86
15.191,36
24.363,36
24.351,36
24.351,36
24.351,36
23.244,74

Saldo Bloq.24h

0,00
0,00
0,00

Saldo bloq.48h
Saldo bloq.CNAG
Saldo bloq.JUD

W

Saldo bloq.ADM

0,00
1.106,62

Valor Limite Chemar

0,00
0,00

Valor Disponível Multicred

1

SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO -0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040,
BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br
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Unidade 26 Palacio

x^pa

Extrato Conta Corrente

Unidade: 26 Palacio

Período: 01/12/2013

-

CIien.e:

1507087- PARTIDO DOS TRABALHADORES

(;oit:

0003018105

lta

até 31/12/2013
L&

EICL
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Histórico

Num.Doc.

1

Valor
Saldo Anterior:

/

4À94,04

03/1212013

REP ARREC DB AUT

16

4.579,91

9.73.95

03/12/2013

TFA DEB AUT PT

16

-24,00

9.049,95

06/12/2013

REP ARREC DB AUT

3

99,49

9.149,44

06/1212013

TFA DEB AUT PT

3

-4,50

9.144,94

10/12!2013

REP ARREC DB AUT

1

4.000,00

13.144,94

10/122013

TFA DEB AUT PT

1

1,50

13.143,44

11/12,2013

REP ARREC DB AUT

6

383,26

13.526,70

11/1212013

TFA DEB AUT PT

6

-9,00

13.517,70

13/122013

REP ARREC DB AUT

1

12,24

13.529,94

13112/2013

TFA DEB AUT PT

1

-

1,50

13.528,44

-

17/12/2013

TRANSE ELET DOC E

O

-12.411,08

1.117,36

23/12/2013

REP ARREC DB AUT

31

13.741,78

14.859,14

23/12/2013

TFA DEB AUT PT

31

-46,50

14.812,64

24/12/2013

REP ARREC DB AUT

3

383,22

15.195,86

2'112,2013

TFA DEB AUT PT

3

-4,50

15.191,36

27/122013

REP ARREC DB AUT

8

9.172,00

24.363,36

27/12/2013

TFA DEB AUT PT

8

-12,00

24.351,36

Saldo ( 01/12/2013 a 31/1212013)
Saldo Total em 31/12/2013
Saldo Diponível em 31/12/2013

•

24.351,36
24.351,36
23.244,74

Saldo Bloq.241h

0,00

Saldo bloq.481h

0,00

Saldo bloq.CNAC

0,00

Saldo bloq.JUD

0,00

Saldo bloq.ADM

1.106,62

Valor Limite Chemar

0,00

Valor Disponivel Multicred

0,00

w/0q C20i
le ~~ ~o

c.

-

-

~~eC ,

(\)~f

SAC 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO -0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ -0800 280 9040,
BACEN 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CÍVEL DO
FORO DE SANTOS - SÃO PAULO.
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Processo N° 562.01.9990101€72 (n° .rdem 76J!1999

DIRETÓRIO NACIONAL DO PÂRTIDO DOS
TRABALHADORES, assocaço c,ivi. de, creeo pnvaao. rscrta oo CNP)/MF so u
0O676262/0002 51, sedaca à Ra Svera N-trs, N' 132, ecua So Pc u'Se
neste ato representaca por seu advoqado Luis José Bueno de Aguiar, OAB/SP N°
48.353, que esta suhscreve e

CTB

- SERVIÇOS DE TELEMARKETING S/C LTDA.

pessoa jurjCca de dlreto pnvadc, nsrçea no CNP)f 51F sob o n° E5 310 25910001
sedada àAv Cdade Jardim, N°427, 30 andar, Jardrn Europa, 5o

ioSP, reste

ato, representada por seu advogado André Luas Aves, OAB/SP N° 142.780,
nos autos do processo em epígraFe, renuerer a HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL do
presente ACORDO, para que o presente acordo passe a produzr seus eFeOoS:

1

Com a fnaldade de siluçonar a presente hde, assrr

como de iiquidar todo e qu&quer dever ou dreto oriundo da relação jrídca rvca
entre os tgantes, resolvem as partes, de corrurr acordo, prOrnour a oeSente
tsiçao do dretos. mediare concessões mõuas,

Paaina 1 de 3

s q .at

:u'. rrs

e codrçÕes aba xo descritas.

cr 840

Nos tetrrnç nos a

2

e ss cio Código Coo., O

termos dos artigos 269, III, 457R e 794, 1, tacos co Codrg de Processo Ci;
oortes suva indicadas; vêm trarsacanar sobre o ceu to objeto do presente fet.
requerer sua extinção pelo pacamento nte(;ral do acordo,

,s partes reconhecem e e<oterrcia ce c;.ca ar

3

em R$ 1.128.093,83 (Um rriinão, certo e vinte e ato mi, nevociro e três ea ' e
o
oitenta e três ocr. tavos), já acrescdos os o'os e correçáo 'ronotára legas
resolvem liquidar o feito mediante a pagamento da importância de R$
676.856,29 (seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis
reais e vinte e nove centavos),

ET

02 de

pacca ú'ca, o sn" doaostada co dota

julho eie 2.012.

Ascm sendo, o E;eoutacc; - Diretório Nacional do

4

Partido dos Trabalhadores, oaciqase a oaqa a moartônca no R$ 676.856,29
(seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e
nove centavos), cujo valor corcesponde a 60°' (sesse"ta por certo

o

atualizado, em parcela únca, a ser cepostada na data ce 07 co ;uftc de 2 212,

a Exequente

5

CTB Serviços de Telemarketing S/C

ttda., caro o recebimento da rnpertàrcra de R$ 676.856,29 (seiscentos e setenta e
ocr ci-So
seis mil, oitocentos e cinquenta e. seis reais e vinte e nove centavos),
a da, autaço nteqrol do aco'oo. nada mas poder'ao rocCmC

6.

lo Lecdoc2

O depósto do valor de R$ 676,856,29 (seiscentos e

setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove
centavos), será realizado no Banco Itaú PCrSOnailt, açênce $186, conta c3reP

16562-8, em nome de André ouS Alves, nscrto no CPF sou o n 0 070.179.15860,
patrono da Exequente eservirá coroo lvovd do odroner'ertc co or a0ó e n,, 0oi
da dívida.

As parte arcarão corri as custas e despesas processao'n
por elas já desembolsadas e que eventudierte e fizerem neceSsa'flCS, r cuidt os

7.

onorãrios de seus procuradoes.

rra 2. de i

'

Com currprrfleniO do presente acrdo, as pdrtes cãO
reciprocamente a rnas plena, rasa C total quitaÇãO, nada masttndo a reclamur, .m

8.

166

da outras quanto aos fatos cia presente demanda
Deciararri as partes, ex essamente que renunciam au

9-

direito de apresentar recurso contra a

r,

sentença homologatófla do presente acordo,

nos termos do quanto ajustado
Posta isso, dedamente c icadas as poreO, e a
10
O preSeflC
presente para requerer a este D. Juizo aue se digne em HOMOLOGAR
acordo, com fundamento no que dispôe o artga 269, ncsO iii, do Côo go cie Processu
Civil, para que o produza SeUS regu1 ares efetos de dreto.
Por fim, requerSe a etinçáo do feto, com fundameflO nc
arti9O 794, 1, do Código de Processo CvtL diant.e do paqarrefltO ca mportàflca cc
R$ 676.856,29 (seiscentos e setenta e seis mil, oitocentOS e cinquenta e seis

11.

reais e vinte e nove centavos), ora transaoorada

Termos em que se pede e espera ceerrnefltO.
So Paulo 20 de junho de.Oi.

(\/
t.i Lui3OSé uenoD Águiar
N° 48.35

/
--

jOR

André Luis Alves
OAB/SP N° 142.780
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Bueno de Aguiar, Wendel, Rizzi
Advogados Associados
Rua do Paraíso, 585
São Paulo SP Brasil
Cep: 04103-001
Forie/Fax: (11) 3285-5444
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CTB - Serviços Telemarketing S/C Ltda

III).

AUTOR: CTB - Serviços Telemarketing S/C Ltda
PROCESSO: 562.01.199.010167-2
FORO: Santos - SP.
VARA: 2a CÍVEL.
DATA DE DISTRIBUICÃO: 12 de abril de 1999
ACÃO: Ação Ordinária de Cobrança com Danos Materiais e Morais

lo

PASTA: 384

A) HISTÓRICO DO PROCESSO

A ação foi ajuizada em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de
Santos, para cobrar suposta prestação de serviços de telemarketing que a autora teria
prestado para a campanha Municipal da Prefeitura de Santos do ano de 1996, cuja
candidata à prefeitura era Teima de Souza.

Após o tramite normal do processo, houve a condenação do diretório Municipal.

Ocorre, que não tendo encontrado bens suficientes que bastassem à execução, em
20.04.2007 o autor solicitou os bloqueios das contas do Diretório Municipal do
PT, informando para tanto o CNPJ do Diretório Nacional do PT, como se o CNP)
fornecido em seu pleito pertencesse ao Diretório Municipal, com quem firmou
contrato.

Com o bloqueio das contas do Diretório Nacional do PT, apresentamos Exceção de Préexecutividade, alegando a ilegitimidade do Diretório Nacional na lide, argumentando que
a Lei 11.694/2008 estabelece que cada órgão partidário é responsável pelos atos a que
deu causa.

A Exceção de Pré-executividade foi rejeitada pelo juiz, ocasionando a interposição de
agravo de instrumento e recurso especial.
Em 2012 as partes realizaram acordo. O MM. juízo homologou o acordo e extinguiu o
processo. Acompanhamos, pois já foi requerido o desarquivamento três vezes após
2012, tendo sido arquivado provisoriamente pela última vez em 01/07/2016.
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Importante para cidadania. Importante para você.
Gerado em: 11/06/2018 16.08

NumeraçãoU nica: 29308-05.2005.811.0041 Código: 221125 Processo N°:
Tipo: Cível
Lotação: Quarta Vara Cível

rrr11

Livro: *Processo

168
Juiz(a) atual:: Luiz Octávio JIiveirSa
Ribeiro

Assunto: CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->Processo de EXeCUÇàO->PROCESSO CÍVEL E DO
TRABALHO
Partes
Exequente: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
Executados(as): DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Executados(as): DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Andamentos
09/02/2018
Juntada de Petição do Réu e documentos
Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.
Petição do Réu e Documentos, Id: 1281691, protocolado em: 07/02/2018 às 17:44:17
03/1012017
Suspensão do Processo
04/09/2017
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 29/08/2017, foi disponibilizado no DJE n° 10095,
de 04/09/2017 e publicado no dia 05/09/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem
intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE MAURO BIANCHINI
FERNANDES - OAB:3225/MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, representando o polo
ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:163.597/Sp, FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ OAB:163597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR 0A13:48.353/SP, representando o polo passivo.
01/09/2017
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE n° 10095, com previsão de disponibilização
em 04/09/2017, o movimento "Despacho->Mero expediente" de 29/08/2017, onde constam como patronos
habilitados para receberem intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE
MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT
representando o polo ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:1 635971SF, FLAVIA ACERBI WENDEL
CARNEIRO QUEIROZ - OAB:163597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE
AGUIAR - 0A13:48.353/SP representando o polo passivo.
31/08/2017
Carga
De: Gabinete - Quarta Vara Cível
Para: Quarta Vara Cível

29/08/2017
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25/0912006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 526/2006-ESC
Digite o texto do ofício: Reiterando o Ofício n. 285/2006, datado de 12.05.2006, requisito
a Vossa Senhoria que informe este Juízo dos valores porventura existentes na conta
bancária n.° 1408089, agência 3344, dessa instituição financeira, de titularidade do(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/000251. Em havendo valores, proceda à penhora, bloqueando o valor até o limite do débito
atualizado de R$1 .156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

169

Destinatário: GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3344 (EMPRESARIAL
CENTRO - SÃO PAULO)
25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 525/2006-ESC
Di

e o texto do ofício: Considerando o processo acima indicado, solicito a Vossa
ência que disponibilize na Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, n.° 600.000-2, agência 0417 do ;banco Bradesco, mediante transferência, a
importância de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativa ao crédito exequente que
deverá ser deduzido do repasse do Fundo de Participação Partidária destinada ao(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/000251, com a finalidade de garantir a execução
Destinatário: PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

http://servIcos.tjmt.Jus.br/processos/comarcas/dadosprocessoprjfltaspx

111
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19/09/2006
Decisão Interlocutória
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores oferecem Exceção de PréExecutividade, nos autos de execução movida contra si por Rodrigo Stabille Piovezan,
sob o fundamento de que os títulos que instruíram a execução não se revestem de
liquidez e certeza, uma vez que o excepto não observou o que dispõe o Estatuto do
Partido dos trabalhadores ao firmar as notas promissórias.
Sustenta, ainda, que o excepto deixou de instruir a inicial com o contrato particular que
deu origem a dívida, agindo de forma ardil com objetivo de ocultar quem realmente foi o
beneficiário dos serviços eventualmente prestados, configurando, assim, a ausência de
relação jurídica entre as partes.
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Aduz também que o Diretório Nacional e o Diretório Estadual são pessoas jurídicas
distintas, sendo que o Diretório Nacional não pode se responsabilizar pelas dívidas
contraídas pelo Diretório Estadual.
Por fim, sustenta sua ilegitimidade passiva em decorrência da proibição estatutária da
pessoa jurídica ser representada, isoladamente, por seu tesoureiro.
O excepto aduzindo, preliminarmente, o não cabimento da presente exceção de préexecutividade, por não encontrar amparo legal, sustenta ainda que na via excepcional da
exceção de pré-executividade não se discute matérias que não sejam de ordem pública
'
ou #os
que possam ser acolhidos de plano, o que não se verificou neste caso.
Ou
ao mérito, o excepto refuta as alegações do excipiente, sustentando que o
Diretório Nacional do PT figura na cártula como avalista, e que se fez representar por
seu tesoureiro de campanha e dirigente, Delúbio Soares, pessoa que goza de poderes
estatutários para operar transações financeiras.
É o relatório. Decido.
A exceção de pré-executividade, embora não encontre previsão legal, vem sendo
admitida pela doutrina e jurisprudência, como meio de o devedor opor-se à execução,
nos casos de nulidade ou outras questões de ordem pública, passíveis de serem
apreciadas de plano, independente de instrução probatória, contudo, não é o caso da
presente exceção, uma vez que o excipiente pretende discutir ilegitimidade passiva com
fulcro no Estatuto Partidário, matéria que, por si só, enseja dilação probatória a respeito
da data em que o tesoureiro do partido foi destituído do cargo.
Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:
REsp 801347 / MG; RECURSO ESPECIAL 2005/0199759-7 - PRIMEIRA TURMA - STJ
Em
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS PASSíVEIS
DE ARGÜIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA
RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO.
A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita
as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade,
independentemente da garantia do juízo. 2. Não é possível a argüição de ilegitimidade
passiva por exceção de pré-executividade, se, para a aferição dessa, for necessária
dilação probatória. 3. É inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 4. "A decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes, sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad
causam, é impugnável por meio de agravo, uma vez que não põe termo à relação
processual" (Resp 364339/SP, Primeira Turma, Mm. Luiz Fux, DJ de 21.06.2004). 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (grifo nosso)
DJ 03.04.2006 p. 288
tP./(Servlcos.tJmt.ius.brfprocessos/comarcasldadosprocessoprintaspx
1/2
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No mesmo sentindo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido
que:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - N°
18264/2002 - CLASSE II - 15 -COMARCA DE SORRISO.
E ME N T A
AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL QUESTIONAMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DIVIDA - MATÉRIA RELATIVA A
EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE SIMPLES
PETIÇÃO COM FEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTUIVIDADE -AGRAVO
IMPROVIDO.
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A discussão acerca da origem da dívida, assim como o seu valor e forma de correção
pactuada, não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, na medida em
que referido instituto é reservado apenas a apreciação dos requisitos formais do título
executivo. (grifo nosso)
Data de Julgamento: 04-11-2002
Além disto, o disposto no art. 195, § 10, do Estatuto Partidário do PT, que exige a
participação conjunta do presidente do partido com o tesoureiro refere-se às
movimentações financeiras, através de contas bancárias, circunstância totalmente
i.a da exposta nesta execução de título executivo extrajudicial.
Neste sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO-CABIMENTO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA - CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 235 DO STJ-AGRAVO PROVIDO. 1-A exceção de pré-executividade é
incidente excepcional na execução, cabível tão-somente para discussão de matérias que
ensejam a sua nulidade, ou a falta de pressupostos essenciais para o seu
prosseguimento. 2. Em sendo proposta para discutir o mérito da execução, como
cláusulas contratuais, a exceção deve ser indeferida, uma vez que tal matéria é objeto
de embargos, devendo ser argüida somente quando o juízo estiver garantido. 3. A
propositura de ação revisiortal para discutir o contrato objeto de execução não enseja a
suspensão da mesma. 4. Absolutamente desnecessária a reunião das ações de
execução e revisional pela conexão, se esta última já encontra-se julgada, inteligência
da Súmula do STJ. (Rec. Agravo de Instrumento 8697/2004 - classe II, 15— Comarca de
Rondonópolis, j. 04.4.2005). (grifo nosso).
Não restou evidenciado o emprego de qualquer manobra fraudulenta ou deslealdade
sual por parte do excipiente ao ajuizar a presente exceção, trata-se tão somente
pr
d
rpretaçâo diversa à dispositivo legal. Sendo assim, não se configurou a litigância
de má-fé.
Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré- executividade e determino o
prosseguimento do feito, deixando de condenar o excipiente ao pagamento dos
honorários advocatícios, por ser incabível em simples incidente processual.
Defiro o pedido de folhas 96/98. Expeça-se ofício.
Intimem-se.
Cuiabá - MT, 19 de Setembro de 2006.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
Juíza de Direito

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx

2/2

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

19/06/2016

18/04/2008
Mandado de Intimação Expedido
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ - MT
JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA DA CAPITAL
221125 §17:
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Execução Por Quantia Certa

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.a JUIZA João Ferreira Filho
NÚMERO DO PROCESSO: 2005/277.
VALOR DA CAUSA: R$ 959.487,42
CIE: Execução por quantia certa
PARTE AUTORA: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA
SILVA - PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
PARTE REQUERIDA: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
CNPJ: 01.872.993/0001-54, ENDEREÇO: RUA GENERAL MELLO 351, BAIRRO:
POÇÃO, CIDADE: CUIABÁ-MT.
ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.(s) LUIZ JOSÉ BUENO DE AGU lAR FLÁVIA ACERBI WENDEL - HÉLCIO CORRÉA GOMES

.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o,$), de
conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s),
como parte(s) integrante(s) deste mandado.

DECISÃO/DESPACHO: Intimem-se os executados das penhoras realizadas pelo sistema
BACENJJUD, sendo que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deverá ser
intimado via imprensa, uma vez que possui patrono constituído nos autos e o Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores deverá ser intimado por mandado. Proceda-se o
reforço da penhora, pelo sistema BACEN/JUD, descontando-se os valores já bloqueados
e transferidos para a Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Int.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2008.

Marise Fátima Falcão Dias
Gestora Judicial em substituição legal
http://servicos.tjmt.jus.br!prOCeSSOS/GOmarCaS/dad0SPr0CeSS0Pta5Px
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intimação Folhas:

Ação de Execução n° 2005/277 que tramita nesta Vara cujo
à
Sentença
Trata-se dede
ação
distribUida
por dependênC
aos titUlÕ
objeto a declaração
nulidade
dos títuloS
que instruem referida execução. O autor alega que na açaõ
execução
não foi
origem
deude
mencionada a origem do crédito sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação jurídica que
executados Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias objetO da ação executiva, pelo então tesoUr
Partido. DelÚblO Soares, foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se co o
173
razão social ou em seu próprio nome: que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isola mente
obrigações em nome do Partido Nacional. poís os compromissos financeiros são feitos
em nome da agremiaç
esponsabiliZaçá0
pessoal o
o por
se
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto: e, poaflto frente a
autor, pessoa jurídiCa, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos
nas notas ia
O a procedên
O
Delúbio
Soares,
promissórias executadas. Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005
claração de nulidade dos títulos executivos em relação ao Diretório Nacional do Partido dos
e
ndenaÇã0 do réu aos ÔnuS da sucumbência. Juntou cópia do seu estatuto social aprovado em S fls
do pedido com a d
o
Trabalhadores
reunião de 05/10/2007,
com a da referida Ação de Execução e outros documentos. A tutela antecipada pedida foi indeferida
218 O réu contestou. alegando coisa julgada em razão do trânsito em julgado do v. acordão preferido no recurso de agravo
de instrumento n° 78591/2006, que rejeitou exceção de préexecutividade apresentada peloexecução,
autor na execução
com o
mesmo
exaurindo-se
todos
os
à
fundamento Sustenta que o autor não se utilizou dos embargos do devedor para opor-se
meios proceSSUais para atacar os títulos de crédito.
Afirma que o Estatuto do Partido dos Trabalhadores dá autonomia gerencial e financeira
ao tesoureiro
para assumir
do aftgo
195 do Estatuto.
Alega litigância
°
obrigações financeiras, por conta da presença da interjeição alternativa 'ou" do § 2
de má-fé do autor, e ao final requer a extinção do processo em razão
da coisa julgada
e a improcedência
do pedido
com a
ou a contestação
reiterando
os fundamentos
da petição
denaçãO
do autor aos
õnus daIntimadas
sucumbência.
O autor
impugn
con
inicial
e a procedência
do pedido.
as partes
para
especificação de provas. o réu requereu o julgamento antecipado
da lide e o autor requereu o depoimento "pessoal do requerente" a fim de comprovar a inexistência
dede
relação
juridica
entro
produção
provas
por estar
a
8
autor e réu, inquirição de testemLinhas e perícia na contabilidade de ambos. Foi indeferida
autor interpôs agravo retido, sendo
O
lide suficientemente instruida, comportando o julgamento antecipado. Desta decisão
mantida a decisão agravada E o relatório Decido A matéria controveida nesta lide repousa no aval prestado pelo senhor
Delúlio Soares, como representante legal do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores nas notas promissórias que
aparelham a Ação de Execução, que o réu promove contra o autor e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores.
autor que referido aval fere as disposições estatutárias do Partido, mas precisamente a contida no seu aigo 195
Sustenta
Diante deOtal alegação, que sustenta o pedido de declaração de nulidade, ressalta-se a desnecessidade de dilação probatória
com inquirição de pessoas e realização de periciaS contábeiS, uma vez que em nada cont ribuirão para o deslinde da
controvérsia razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide no formato previsto no artigo 330, inciso 1 do Codigo de
Processo Civil Na contestação, o réu arguiu a prejudicial de coisa julgada, consubstanciada no julgamento do Agravo de
Instrumento n° 78591/2006, todavia no referido recurso não houve apreciação e julgamento de mérito da matéria debatida
nesta ação, limitando-se o julgado a decidir que a suposta ineficácia, nulidade ou anulabilidade das cártulaS em conti adição
com a alegada legitimidade de parte, foge do âmbito da exceção de préexecutividade em que fora arguida por força do
disposto no aigo 467 do C6digo de Processo Civil, a coisa julgada corretaciOnase apenas com a sentença, não se
decisões interiocutórias sujeitas a recurso de agravo de instrumento, como no caso Assim, releito a
as
ajustando,
regra,
arguição dedecoisa
julgada.
Quanto à alegação de que a não interposição de embargos do devedor na ação executiva exauriU
todas as defesas, a não propositura de embargos do devedor para pleitear a declaração de nulidade tias notas promissórias
que embaSani a ação de execução promovida pelo réu não impede a alegação de nulidade das notas promissórias por meio
Isso porque a ausência de interposição de embargos do devedor causa efeitos somente em relação ao
m os ônus de não tê-lo feito, na forma então prevista na legislação processual
de ação ordinaria
processo executivo, arcando o executado co
civil, mas não o impede de buscar as vias ordinâriaS não havendo impedimento a apreciação do mérito desta ação àS
ordinária
notas
O argumento do autor de que o réu não aparelhou a ação de execução com a prova da relação juridica subjacente
promissórias em execução, com a finalidade de demonstrar a sua obrigação solidária pelo aval prestado nos títulos não se
tonomia jurídica subsiste independentemente da validade do negócio juridico
9. O avalista equipara-se à quele cujo nome
sustenta, pois a validade do aval, pela sua au
dispõe: Art. 89
0 do aigo 899 do Código Civil que
subjacente,
ao
teor
do
§
2
indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final . . . 2° Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a
obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vicio de forma. Nesse sentido também a
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TjTULOS DE CRÉDITOdesta
GAÇÃO DO AVALISTA. 1.AjuriSPi'udè Cia
jurisprudência DIREITO EMPRESARIAL
"como instituto ti pico do 1
NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA OBRI
Coe Superior consagra a autonomia do aval em relação à obrigação garantid a, considerando que,
direito cambiarlo, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficaCia não estão
jungidaS a da obrigação avalizada" (REsp n 883 859/SC, Relatora Ministra Nancy Andrigui. TERCEIRA TURMA, julgado em
10/3/2009, DJe 23/3/2009). Precedentes do STJ e do STF. Doutrina,
2 A autonomia é um impoante princípio cambiário. Ignorar ou mesmo relativiZar esse princípio
significa
pôr emdo
xeque
o
icas. 3.A
autonomia
aval não
se
me juridico que deve presidir as relações econôm
arcabouço
normativo
que sustenta
regi
confunde com
a abstração
do tituloode
crédito e, portanto. independe de sua circulação 4.AgraVO regimental desprovido (STJ
- T4 Ag Rg no REsp 885261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 02/10/2012). A demonstração da causa
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não contribui para o deslinde da contrOV&Sia, pois a obrigação do
acente da divida garantida por meio de aval, portanto
subj
avalista subsiste independente da obrigação avalizada. Cabe ainda realçar que para fins de promover a ação de execuÇaO de
titulo extrajudicial, exige-se apenas a apresentação pelo credor do titulo de crédito representativo da divida regularmente
formal sem que se lhe imponha o ônus de comprovar a sua origem.
Diante disso. destituida de qualquer razão jurídica a pretensão de anulação das cãrtulas por este fundamento Resta apreciar
se o autor se obrigou validamente a satisfazer a divida pelo aval prestado pelo seu tesoureiro senhor Delúbio Soares
Sustenta o autor que por força de disposição estatutária disposta no artigo 195, somente obriga-se pelas transações
financeiras firmadas por seu presidente em conjunto com o tesoureiro ou com o secretário de finanças. Afirmação esta
do referido artigo 195 do estatuto reproduzido na petição inicial dispõeihS
que a
desprovida de qualquer
suporte,
poiso §bancárias
11
vimentaÇãO
de contas
e demais transações financeiras em nome do Partido dos Tr
mo
aberturaser
e a feitas.
deverão
conjuntamente pelo Presidente e pelo Secretário de Finanças ou tesoureiro da respectiva
4
Executiva" O instituto do aval não guarda qualquer relação de direito com as ações administrativas elencada noarefer
enhum sentido jurídico ou semântico com a locução "abertur
artigo do estatuto, porque não corresponde em n
movimentação de contas bancárias e demais transações financeiras', para as quais o estatuto exige a conco êncla
nomeados dirigentes partidário. Ao contrário, segundo a conceituação clássica de Fran Martins, In, Títulos de
1993, vol 1, pág 205 e 208' "Entende-se por aval a obrigação cambiária assumida por alguém no itoitO
Forense,
8 oedição.
de garantir
pagamento de letra de câmbio nas mesmas condições de um oLitro obrigado .0 aval Ó Lima obrigação
de
ovimentaÇâo
Nos exatos termos do artigo 195, e para a
garantia própria dos titulos cambiárioS ou dos a eles equiparados."
dos seus ativos financeiros que o estatuto do partido impõe a concorrência de seus dirigentes e não para instituir garantia de
pagamento de nota promissória regularmente emitida por seu Diretório Estadual. Ainda que o estatuto tivesse adotado a
expressão "transações financeiras" no significado de assumir obrigações de garantir pagamento é válido e regular o aval
0 do mesmo artigo estatutário ressalva a validade
prestado pelo seu tesoureiro Senhor Delúbio Soares, em razão de que o § 2
das transações financeiras expressamente autorizadas pelo seu tesoureiro ao dispor: "0 Partido dos Trabalhadores não
arcará com o õnus de quaisquer transações financeiras efetuadas em seu nome ou com o seu CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas) por quaisquer pessoas, filiados ou não, que não tenham sido expressamente autorizadas pelo tesoureiro
ou pelo presidente da Comissão Executiva do órgão correspondente." Assim, assumiu expressamente o partido o ônus pelas
transações financeiras autorizadas pelo seu tesoureiro, o que abrange a obrigação contraída por meio de aval Diante disso,
é insustentável o argumento do autor de que o aval deveria ser prestado com a concorrência de dois dirigentes partidárioS
para sua plena eficácia jurídica. Também não se sustenta a alegação de que o senhor
Delúbio
Soares
destinado
ao aval
nas obrigou-se
notas promissórias
pessoalmente e não como representante legal do autor, uma vez que no campo
consta acima das suas assinaturas não questionadas, a identificação do Diretório Nacional do PT e o mesmo CNPJ/MF

S

exposto na petição inicial.
do referido tesoureiro, mas na qualidade de representante legal do autor.
Assim, o aval não foi prestado pela pessoa fisica
obrigando-O a adimplir a obrigação cambiária expressa na cártula, sem qualquer beneficio de ordem devido a natureza
autônoma do compromiSSo
Portanto, inexiste a alegada nulidade na prestação do aval pelo tesoureiro senhor Delúbio Soares, com efeito de desobrigar o
autor ao pagamento da divida em execução, devendo o pedido ser julgado improcedente. Quanto à alegação do réu de
litigância de má-fé pelo autor, não merece acolhida, pois o fato de a pretensão do autor ser improcedente não implica em
ofensa aos ditames minimos do direito de acesso à justiça e do amplo estabelecimento do contraditório constitucionalmente
assegurado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito com
rocesso Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e demais
fLindamento no artigo 269, inciso 1 do Código de p
despesas do processo. e honorários advocaticioS, que fixo em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos termos do art 20,
§4°doCPC.atende1d0 à natureza da causa, a qual aduz matéria exclusivameilte de direito, que dispensou a instrução
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Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
para publicação no Diário da Justiça Eletrônico
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 20131127
Intimação
Ação de Execução n° 2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
Sentença Trata-se de ação distribuida por dependência a
objeto é a declaração de nulidade dos titulos que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução não fci
mencionada a origem do crédito, sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu origem aos titulos
executados Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias, objeto da ação executiva, pelo então tesoureiro nacional do
Partido, Delúbio Soares foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se como abuso da
razão social ou em seu próprio nome: que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoladamente
O feitos em nome da agremiação por
ssos financeiros S
obrigações em nome do Partido Nacional, pois os compromi
responsabiliZaÇão pessoal do senhor
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto: e, portanto, frente a
Delúbio Soares, o autor, pessoa jurídica, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos nas notas
promissórias executadas Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedência
2() 16
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BRB - Banknet
Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 03/10/2013
Hora: 09:34:33

Data

Histórico

Doc

Valor

Saldo

SALDO ANTERIOR
27/09/13
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11

20.184,14+.

CREDITO REPASSE DO SISTEMA COA

000000

53,41+

27/09/13

TAR OEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000035

13,95-

27/09/13

TAR DES AUT C/ CONSULTA SALDO

000034

9.30-

20.614,3

30/09/13

CREDITO REPASSE DO SISTEMA COA

000000

675,48+

21.289,7

30/09/13

TAR DER AUTOMATICO/REPE5CAOEM

000068

4,30-

21.285,48+

30/09/13

TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAGEM

000067

4,30-

21.281,18+

02/ 10/13

CREDITO REPASSE DO SISTEMA COA

000000

5.119.29+

02/10/13

TAR DER AUT C/ CONSULTA SALDO

000062

93,00-

02/10/13

TAR DER AUT C/ CONSULTA SALDO

000061

L
+

'

26.400,47+

9,35-_,.

7 C (/16.307.47+
26.298,17+

cJ

Dados do saldo
Saldo atUal:

26.298,17+

Saldo Poupança/CDB Salário:
Limite de cheque:
Bloqueado 1 dia:

0,00+
0,00+
0,00-

Bloqueado 2 dias:

0,00

Bloqueado + de 2 dias:
Bloqueado no dia:

0,000,005.112,08-

Bloqueio Judicial:
Saldo Provisionado:

0,00-

Saklo disponível:

21.186,09+

Outras informações
Juros:

0,00+
O,00%

Taxa de juros:
Valor do IOF:

0,00+

Custo Efetivo Total (CET) Anual:

0,00%

Custo Efetivo Total (CET) Mensal:

0000/j

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento InSira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco)

2cÜ?

https ://banknet.brb.com.br/brbBanIuetiprjntj sp?AppName=brbBankriet&Transjd=T 1... 03/10/2013
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BRB - Banknet
Extrato de conta corrente

ome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
:onta: 023600308-9
)ata de Emissão: 03/05/2011
lora: 13:11:45
Lançamentos
Data

Histórico

Documento

1

vaIoij18i8L S4W

1

SALDO ANTERIOR

•

101+

176

06/04/11

TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000067

0-

07/04/11

CREDITO REPASSE DOSISTEMA COA

000000

45,98+

07/04/11

TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAGEM

000125

07/04/11

TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000124

07/04/11

ENCARGOS AD

008106

0,01-

.539,23+

08/04/11

DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR

000000

113,00-

7 426,23+

08/04/11

ADIANT.DEPOSITANTE

000000

35,00-

,7.391,23+

08/04/11

TAR PAG SAL/SIMILARES E FORNEC

000094

1,95-

7.389,28+

08/04/ 11

TAPR, DEB AUTOMATICO/REPESCAGEM

000093

1,95-

7.387,33+

13/04/11

CREDITO REPASSE DO SISTEMA COA

000000

96,2+

7.483,61+

13/04/11

TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000078

4,20-

7.479,41+

15/04/11

DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR

000000

24,07-

7.455,34+

15/04/11

TAR PAG SAL/SIMILARÉS E FORNEC

000035

1,95-

7.453,39+

29/04/11

TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ

010062

16,50-

7.436,89+

81+

fS53 79+
"

12,50-

84+
.539,24+

A

5
B 0800 648 6161.
O
ria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet)

OU

0510(Telebanco).

https://banknet.brb. com.br/brbBanknet/Print.j sp?AppName=brbBanknet&Transld=T 1 4872&Print=true 3/5/2011
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https://banknet.brb.com.br/brbBanknet/Print.j sp?AppNarne=brbBa..

BRB - Banknet
Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emsão: 01/06/2011
Hora: 11:39:14
Lançamentos
Data

Histórico

177
Documento

Valor

E

SALDO ANTERJOR

S

Saldo
74+

02/05/11

IOF ADICIONAL AD

008221

0,01-

7.43688+

04/05/11

CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA

000000

97,89+

7.534,77+

04/05/11

TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000077

4,20-

7.530,57+

05/05/11

DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR

000000

24,47-

7.506,10+

05/05/11

TAR PAG SAL/SIMILARES E FORNEC

000055

1,95-

7.504,15+

09/05/11

CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA

000000

354,09+

7.858,24+

09/05/11

TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000108

12,60-

7.845,64+

10/05/11

DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR

000000

88,5.2-

7.757,12+

10/05/11

TAR PAG SAL/SIMILARES E FORNEC

000138

1,95-

7.755,17+

10/05/11

TAR DEB AUTO MATICO/RE PESCAGE M

000137

1,95-

7.753,22+

12/05/11

CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA

000000

96,28+

7.849,50+

12/05/11

TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000077

4,20-

7.845,30+

13/05/11

DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR

000000

24,07-

7.821,23+

13/05/11

TAR PAG SAL/SIMILARES E FORNEC

000044

1,95-

7.819,28+

24/05/11

CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA

000000

97,89+

7.917,17+

24/05/11

TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000028

4,20-

7.912,97+

25/0 5 /11

DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR

000000

24,47-

7.888,50+

25/05/11

TAR PAG SAL/SIMILARES E FORNEC

000033

1,95-

7.886,55+

27,05/11

CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA

000000

186,00+

8.072,55+

27/05/11

TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000037

4,20-

8.068,35+

30/05/11

TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ

011254

16,50-

8.051,85+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105,
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transaçào (informada no cabeçalho do recibo) +
0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

LI
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BRB — Bankflet
Extrato de conta corrente

me: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de EmISS5O: 31/05/2011
Hora: 09:55:16
DocumCflt0

mentu

Histórico

Data
SALDO ANTORIOR
25/05/01

25/05/11
27/05/11
27/05/11
30/05/11

DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR

000000
000033

i

Saldo

Valor

7.912,9 7 +
.OR 50+1

24,47
1,95186,00k

TiÀlL
8.072,55

TAR PAG SAL/SIMILARES E FORNEC
CREDITO REPASSE 00 SISTEMA COA
TAR DES AUT C/ CONSULTA SALDO

000037
011204

TAR MANUTENCAO DE CONTA P)

Dados do saldo
Saldo atual:
Saldo P©UpCflÇe/D5 Baiano:
Limita da cheque:
Bloqueado 1 dia:
Bloqueado 2 dias:
Bloqueado + de 2 dias:
BloqUeadO 50 dia:
Bloqueio Judicial:

8.051,8Sf
0,O0-0,00+
0,000,000,000,007. 886 .5 50,00165 .30+

Saldo provlslonado
Saldo diapofllVei

LI

utras snTormaçu

0.00+!
0,00%

Juros:
Taxa de juros:
Viior do IO:
Custo Efetivo Total (CET) Anual:
Custo Efetivo Total (CST) Menaal:

0,00+
0,00%
0
00 001

SAC BRB DaDO 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria
Auditivo/Faia):
0800 648
6162.
Para mpresSO (Deficiente
de recibos no
AutoatendimentO
insira
Código da transaçO (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Baflkrlet) ou 051,O(TelebancO).

https ://banknet.brb .com.br/brbBanknet/Print.j sp?AppName'brbBanknet&TraflSId=T 14... 31/5/2011

Banco de Brasília - BRB

Page 1 of 1

BRB- Banknet
Extrato de conta corrente

/

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 023600308-9
Data de Emissão: 06/04/2011
Hora: 10:14:45
Lançamentos

--

Data

Histórico

Documento

SALDO ANTERIOR

1

179

.96413+

24/03/11

DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR

000000

24/03/11

TAR PAG SAL/SIMILARES E FORNEC

000027

29/03/ 11

CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA

000000

29/03/11

TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO

000022

4,20-

7.122,51+

30/03/ 11

TAR MANUTENCAO DE CONTA P3

010053

16,50-

7.106,01+

p47-

I1,95
l8L/

6. 4466+
6

'

9411,71+
71+

Dados do saldo
Saldo atual:

7.106,01+

Saldo Poupança/CDB Salário:
Limite de Cheque:
Bloqueado 1 dia:
Bloqueado 2 dias:
Bloqueado + de 2 dias:
loueacionodia:
ioJudicial:
Provisionado:
Saldo disponível:

0,00+
0,00+
0,000,000,000,07.106,01-

*

Outras informações

0,000,00±
-

Juros:
Taxa de juros:
Valor do IOF:
Custo Efetivo Total (CET) Anual:
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:

0,00+
0,00%
0,00+
0,00%
0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvpdoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (Informada no Cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

https://banknct.brb.com.br/brbBanknctlPrint.j sp'?AppN arne=brbBanknet&Transld=T 1 4872&Print=true 6/4/201 1
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de [así

BRB — Banknet
Extrato cio conta couie,tte

[ome' PAR TIDO DOÇ SISALHADORES

1 Conta: 023600308 9
Data de ErnçsO: 05/0 '
hora: 12:1050
1 .fllÇ1 ifli'i

. 008

flÇ
Hustotico

11,11.1

Docunleilto

Valor

000000

/
,/3.9c-/ , e'jç'
9.",

ANItR 08
ii '4,'fl

1 AA 'ISTIMA COA

04!0'1 IR

SI- MA COA

000000

1704/A13

TAP 'IS1F MA COA

000000

II 7/Atua

1

(/04/1113

.11'-.IS 1-MA COA

013
111/'il'1A

1 liA COA

E
7 41 3(7*

,/i9.50'

000000

2.A78.2

15,65 ."

'iii lIA (DA

000000

3.90--"/'

2974.92*

i'.iSiEMA COA

000000

1,80.

2 923,12"

TuA .IÇoI4A COA

000000

1.1014708

TAl' SISTEMA COA

000000

1 41(14(08

1 ,1

14/04/08

11" liMA COA

000000

17104108

100 MAtAI IT DE CONTA E)

008479

2.1/04/118

1 1"' '.l',TEMA COA

000000

ir ria rOA

000000

1 1/01/AR

1219,82.-"'

000000

2 I18lO
2 216.75'

1 Y(rIO )UDICIAL

076399

-

/

, 11,70'/',,,,.-'

2.911,42+

1 474,97,"

1,436,45.

451, 13+./1
,'

go

//07.89

1887.58

1867.38'
1.96527

1.965 27
Polipatica salário:
Limite 1H' chequc
Bloqueado 1 dia:
Bloqueado

7 dias:

Bloqueado de

2

Bloqueadr) no dia:
101oquelo )iiullci/il:
Saldo disponível:

L

Fotitu

lA

0,00+
0,00+
0,00+
0,00 -a
0,000.001. 96 5 .2 7 +

III.)!

1tiros:
Tasa de iluros:
IDE:
cIo vor(cImpnt'i lii l,,ltratO:

Valor (lo
Data

0,00+

0,00+
0,00%
0,00+

ft

http:-'.'h:inknci .111 I'i.corn.br/hIi)I3ankncUPrjfltjsp?AppNarnc=hrhflar)knet&TraflsJd=7T7fl'
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Poder Judiciáno de Mato Grosso
Importante para cidadania. Importante para você.

lêi

Gerado em: 11/06/2018 16:08

Numeração Única: 29308-05.2005.811.0041 Código: 221125 Processo N°:
Tipo: Cível
Lotação: Quarta Vara Cível

Livro: *Processo

181
Juiz(a) atual:: Luiz Octávio JIiveira i
Ribeiro

Assunto: CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->Processo de EXeCUÇãO->PROCESSO CÍVEL E DO
TRABALHO
Partes
Exequente: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
Executados(as): DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Executados(as): DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Andamentos
09/02/2018
Juntada de Petição do Réu e documentos
Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.
Petição do Réu e Documentos, Id: 1281691, protocolado em: 07/02/2018 às 17:44:17
03/10/2017
Suspensão do Processo
04/09/2017
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 29/08/2017, foi disponibilizado no DJE n°10095,
de 04/09/2017 e publicado no dia 05/09/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem
intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE MAURO BIANCHINI
FERNANDES - OAB:3225/MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, representando o polo
ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:1 63.597/SP, FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ OAB:163597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT, LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR 0A13:48.353/SP, representando o polo passivo.
01/09/2017
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico que remeti para publicação no DIARIO DA JUSTIÇA, DJE ri0
10095, com previsão de disponibilização
em 04/09/2017,0 movimento "Despacho->Mero expediente" de 29/08/2017, onde constam como patronos
habilitados para receberem intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB!MT 1.933, JOSE
MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/1VIT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT
representando o polo ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:163.597/5p, FLAVIA ACERBI WENDEL
CARNEIRO QUEIROZ - OAB:163597, HELCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.933-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE
AGUIAR - 0A13:48.353/Sp representando o polo passivo.
31/08/2017
Carga
De: Gabinete - Quarta Vara Cível
Para: Quarta Vara Cível

29/08/2017

1 de 134
11/06/201

1 riounal de Justiça de Mato Grosso

25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 526/2006-ESC
Digite o texto do ofício: Reiterando o Ofício n. 285/2006, datado de 12.05.2006, requisito
a Vossa Senhoria que informe este Juízo dos valores porventura existentes na conta
bancária n.° 1408089, agência 3344, dessa instituição financeira, de titularidade do(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/000251. Em havendo valores, proceda à penhora, bloqueando o valor até o limite do débito
atualizado de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
Destinatário: GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3344 (EMPRESARIAL
CENTRO - SÃO PAULO)
25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérieo ME089
Numero do Ofício: 525/2006-ESC
D

e o texto do ofício: Considerando o processo acima indicado, solicito a Vossa
ência que disponibilize na Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, n.° 600.000-2, agência 0417 do ;banco Bradesco, mediante transferência, a
importância de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativa ao crédito exequente que
deverá ser deduzido do repasse do Fundo de Participação Partidária destinada ao(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/000251, com a finalidade de garantir a execução
Destinatário: PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

http://servlcostjmt.Ius.br/processos/comarcas/dadosprocessoprifltaspx
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso

19/09/2006
Decisão Interlocutória
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores oferecem Exceção de PréExecutividade, nos autos de execução movida contra si por Rodrigo Stabille Piovezan,
sob o fundamento de que os títulos que instruíram a execução não se revestem de
liquidez e certeza, uma vez que o excepto não observou o que dispõe o Estatuto do
Partido dos trabalhadores ao firmar as notas promissórias.
Sustenta, ainda, que o excepto deixou de instruir a inicial com o contrato particular que
deu origem a dívida, agindo de forma ardil com objetivo de ocultar quem realmente foi o
beneficiário dos serviços eventualmente prestados, configurando, assim, a ausência de
relação jurídica entre as partes.

1UPMR 1M

183 /

Aduz também que o Diretório Nacional e o Diretório Estadual são pessoas jurídicas
distintas, sendo que o Diretório Nacional não pode se responsabilizar pelas dividas
contraídas pelo Diretório Estadual.
Por fim, sustenta sua ilegitimidade passiva em decorrência da proibição estatutária da
pessoa jurídica ser representada, isoladamente, por seu tesoureiro.
O excepto aduzindo, preliminarmente, o não cabimento da presente exceção de préexecutividade, por não encontrar amparo legal, sustenta ainda que na via excepcional da
exceção de pré-executividade não se discute matérias que não sejam de ordem pública
ou
ios que possam ser acolhidos de plano, o que não se verificou neste caso.
Quan o ao mérito, o excepto refuta as alegações do excipiente, sustentando que o
Diretório Nacional do PT figura na cártula como avalista, e que se fez representar por
seu tesoureiro de campanha e dirigente, Delúbio Soares, pessoa que goza de poderes
estatutários para operar transações financeiras.
É o relatório. Decido.
A exceção de pré-executividade, embora não encontre previsão legal, vem sendo
admitida pela doutrina e jurisprudência, como meio de o devedor opor-se à execução,
nos casos de nulidade ou outras questões de ordem pública, passíveis de serem
apreciadas de plano, independente de instrução probatória, contudo, não é o caso da
presente exceção, uma vez que o excipiente pretende discutir ilegitimidade passiva com
fulcro no Estatuto Partidário, matéria que, por si só, enseja dilação probatória a respeito
da data em que o tesoureiro do partido foi destituído do cargo.
Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:
REsp 801347 / MG; RECURSO ESPECIAL 2005/0199759-7 - PRIMEIRA TLRMA - STJ
E Mo :
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS PASSÍVEIS
DE ARGÜIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA
RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO.
A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita
as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade,
independentemente da garantia do juízo. 2. Não é possível a argüição de ilegitimidade
passiva por exceção de pré-executividade, se, para a aferição dessa, for necessária
dilação probatória. 3. É inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 4. "A decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes, sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad
causam, é impugnável por meio de agravo, uma vez que não põe termo à relação
processual" (Resp 364339/SP, Primeira Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 21.06.2004). 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (grifo nosso)
DJ 03.04.2006 p. 288
.tP:/fservcos.timt.ius.br/processos/comarcas/dadosprocessoprint.aspx
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19/06/2018

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

No mesmo sentindo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido
que:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - N°
18264/2002 - CLASSE II - 15-COMARCA DE SORRISO.
E ME NTA:
AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUESTIONAMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DIVIDA - MATÉRIA RELATIVA A
EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE SIMPLES
PETIÇÃO COM FEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTUIVIDADE -AGRAVO
IMPROVIDO.

FX
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A discussão acerca da origem da dívida, assim como o seu valor e forma de correção
pactuada, não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, na medida em
que referido instituto é reservado apenas a apreciação dos requisitos formais do título
executivo. (grifo nosso)
Data de Julgamento: 04-11-2002
Além disto, o disposto no art. 195, § 10, do Estatuto Partidário do PT, que exige a
participação conjunta do presidente do partido com o tesoureiro refere-se às
movimentações financeiras, através de contas bancárias, circunstância totalmente
da exposta nesta execução de título executivo extrajudicial.
di
Neste sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO-CABIMENTO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA - CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 235 DO STJ-AGRAVO PROVIDO. 1-A exceção de pré-executividade é
incidente excepcional na execução, cabível tão-somente para discussão de matérias que
ensejam a sua nulidade, ou a falta de pressupostos essenciais para o seu
prosseguimento. 2. Em sendo proposta para discutir o mérito da execução, como
cláusulas contratuais, a exceção deve ser indeferida, uma vez que tal matéria é objeto
de embargos, devendo ser argüida somente quando o juízo estiver garantido. 3. A
propositura de ação revisional para discutir o contrato objeto de execução não enseja a
suspensão da mesma. 4. Absolutamente desnecessária a reunião das ações de
execução e revisional pela conexão, se esta última já encontra-se julgada, inteligência
da Súmula do STJ. (Rec. Agravo de Instumento 8697/2004 - classe II, 15— Comarca de
Rondonópolis, j. 04.4.2005). (grifo nosso).
Não restou evidenciado o emprego de qualquer manobra fraudulenta ou deslealdade
sual por parte do excipiente ao ajuizar a presente exceção, trata-se tão somente
pr
rpretação diversa à dispositivo legal. Sendo assim, não se configurou a litigância
d
de má-fé.
Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré- executividade e determino o
prosseguimento do feito, deixando de condenar o excipiente ao pagamento dos
honorários advocatícios, por ser incabível em simples incidente processual.
Defiro o pedido de folhas 96/98. Expeça-se ofício.
Intimem-se.
Cuiabá - MT, 19 de Setembro de 2006.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
Juíza de Direito

http./fservicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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18/04/2008
Mandado de Intimação Expedido
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ - MT
JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA DA CAPITAL
221125 §7,:
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Execução Por Quantia Certa

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.a JUIZA João Ferreira Filho
NÚMERO DO PROCESSO: 2005/277.
VALOR DA CAUSA: R$ 959.48742

A

CIE: Execução por quantia certa

PARTE AUTORA: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA
SILVA - PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
PARTE REQUERIDA: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
CNPJ: 01 .872.993/0001-54, ENDEREÇO: RUA GENERAL MELLO ,351, BAIRRO:
POÇÃO, CIDADE: CUIABÁ-MT.
ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.(s) LUIZ JOSE BUENO DE AGU lAR FLÁVIA ACERBI WENDEL - HÉLCIO CORRÉA GOMES

.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o,$), de
conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s),
como parte(s) integrante(s) deste mandado.

DECISÃO/DESPACHO: Intimem-se os executados das penhoras realizadas pelo sistema
BACEN/JUD, sendo que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deverá ser
intimado via imprensa, uma vez que possui patrono constituído nos autos e o Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores deverá ser intimado por mandado. Proceda-se o
reforço da penhora, pelo sistema BACEN/JUD, descontando-se os valores já bloqueados
e transferidos para a Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. lnt.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2008.

Marise Fátima Falcão Dias
Gestora Judicial em substituição legal
http:llservicOs.tjmt.jUS.br(prOCeSSOS/COmarca5/dad0SPr0Ce550ta5Px
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104/110 do dia 17/7/2013 e publicado em 18/7/2013 quinta-feira
Intimação Folhas:

CUJO -

Vara
° 2005/277 que tramita nesta
açO de exeCUÇOO não foi
Sentença Trata-se de ação distribuída por dependênciO à Ação de Execução n
eu origem aos titulõS
objeto a declaração de nulidade dos títulOS que instruem referida execução. O autor ale9a que na
mencionada a origem do crédito sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação jurídica que d tesoure
executados Afirilia que o aval outorgado nas notas promissórias obleto da ação executiva, pelo então
Partido Delúbio Soares foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se colo abuso18 6
razão social ou em seu proprio nome: que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoiaente
obrigações em nome do Partido Nacional pois os compromissos financeiros são feitos
em nome da agremiaÇ
5ponsabiliZaÇâo
pessoalpor
o sen,'
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto: e, poantO frente a
,Delúbio Soares, o autor, pessoa jurídica não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores
apostos
nas notas
e a procedência
° 277/2005,
ntecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n
a
promissórias
executadas
Requer
a
do pedido com
a declaração
de nulidade
dos títulos executivos em relação ao Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores com a ndenaÇãO do réu aos ÕnuS da sucumbénCia Juntou cópia do seu estatuto social aprovado em
reunião de 05/10/2007, da referida Ação de Execução e outros documentos. A tutela antecipada pedida foi indeferida às fis
218. O réu contestou alegando coisa julgada em razão do trânsito em julgado do v. acordão proferidO no recurso de agravo
de instrumento n°78591/2006. que rejeitou exceção de préexecutividade apresentada pelo autor na execução com o mesmo
fundamento Sustenta que o autor não se utilizoU dos embargos do devedor para opor-se à execução, exaurindo-se todos os
meios proceSSuais para atacar os títuloS de crédito.

Afirma que o Estatuto do Partido dos Trabalhadores dá autonomia gerencial e financeira ao tesoureiro
para assumir
195 do Estatuto
Alega litigánCia
obrigações financeiras, por conta da presença da interjeição alternativa "ou" do § 20 do artigo
de ma-fé do autor, e ao final requer a extinção do processo em razão da coisa julgada e a improcedência do pedido com a
ndenação do autor aos ônus da sucumbéncia O autor impugnou a contestação reiterando os fundamentos da petição
co
inicial e a procedência do pedido. Intimadas as partes para especificação de provas o réu requereu o julgamento antecipado
da lide e o autor requereu o depoimento "pessoal do requerente", a fim de comprovai' a inexistència de relação jurídica ontrO
icia na contabilidade de ambos Foi indeferida a produção de provas por estar a
O autor interpõs agravo retido sendo
autor e réu, inquirição de testemLinhas e per
lide suficientemente instru ida, comportando o julgamento antecipado. Desta decisão
mantida a decisão agravada E o relatório Decido A matéria controveid3 nesta lide repousa no aval prestado pelo senhor
Delúlio Soares corno representante legal do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores nas notas promissórias que
aparelham a Ação de Execução, que o réu promove contra o autor e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores.
sustenta o autor que referido aval fere as disposições estatutárias do PaftdO, mas precisamente a contida no seu artigo 195
Diante de tal alegação. que sustenta o pedido de declaração de nulidade, ressalta-se a desnecessidade de dilaÇão probatória
com inquirição de pessoas e realização de pendas contábeiS, uma vez que em nada contribuirão para o deslinde da
controvérsia razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide no formato previsto no artigo
330. inciso
do Codigo
do 1Agravo
de de
julgameito
Processo Civil Na ontestaÇàO. o réu arguiu a prejudicial de coisa julgada, consubstanciada no
78591/2006, todavia no referido recurso não houve apreciação e julgamento de mérito da matéria debatida
Instrumento
n°
nesta ação, limitando-se
o julgado a decidir que a suposta ineficácia, nulidade ou anulabilidade das cártulaS em contradição
com a alegada ilegitimidade de parte, foge do âmbito da exceção de préexecutiVldade em que fora arguida Por força do
disposto no artigo 467 do Código de Processo Civil, a coisa julgada correlaciona-se apenas com a sentença,
não serejeito a
COSO. Assim,
ajustando, de regra, às decisões interlocutórias sujeitas a recurso de agravo de instrumento, como no
arguição de coisa julgada Quanto à alegação de que a não interposição de embargos do devedor na ação executiva exaUriu
todas as defesas, a não propoSitura de embargos do devedor para pleitear a declaração de nulidade das notas promissórias
que embaSani a ação de execução promovida pelo réu não impede a alegação de nulidade das notas promissórias por meio
• de ação ordinaiia Isso porque a ausência de interposição de embargos do devedor causa efeitos somente em relação ao
processo executivo, arcando o executado com os ônus de não tê-lo feito, na forma então prevista na legislação processual
civil, mas não o impede de buscar as vias ordinárias não havendo impedimento a apreciação do merito desta ação ordinária
O argumento do autor de que o réu não aparelhou a ação de execução com a prova da relação jurídica subjacente às notas
promissórias em execução, com a finalidade de demonstrar a sua obrigação solidária pelo aval prestado nos titulos não se
sustenta, pois a validade do aval, pela sua autonomia juridiCa. subsiste independentemente da validade do negócio jurídico
do artigo 899 do Côdigo Civil que dispõe: Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome
subjacente,
ao teor
do § 21 ao emitente ou devedor final...) 2° Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a
indicar: na falta
de indicação
a de vicio de forma Nesse sentido tombem a
obrigação daquele a quem se equipara a menos que a nulidade decorr
jurisprudência: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TITULOS DE CRÉDITO
NOTA PROMISSORIA. AVAL AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. 1 .A jurisprudência desta 1
Cobe Superior consagra a autonomia do aval em relação à obrigação garantid a, considerando que, 'como instituto tipico do
direito cambário. o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficaCia não estão
jungidas a da obrigação avalizado" (RESP n 883 859/SC, Relatora Ministra Nancy Andrigui TERCEIRA TURMA, julgado em
TJ e do STF. Doutrina
10/3/2009, DJe 23/3/2009). Precedentes do S
mesmo relativizar esse princípio significa pôr em xeque o
icas. 3.A autonomia do aval não se
2 A autonomia é um impoante principio cambiáriO. Ignorar OU
arcabouço normativo que sustenta o regime juridico que deve presidir as relações
econôm
a circulação
4.Agravo regimental desprovido (STJ
independe de sua
confunde com a abstração do titulo de crédito e, portanto
- T4 Ag Rg no REsp 88526 1/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j, 02/10/2012). A rnonstr3Çã0 da causa
http:/t'sci'ViCOS tjmt.jus.
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para o deslinde da controvérsia pois a obrigação do
subjacente da divida garantida por meio de aval, portanto, não contribui
avalista subsiste independente da obrigação avalizada. Cabe ainda realçar que para fins de promover a ação de execução de
titulo extrajudicial, exige-se apenas a apresentação pelo credor do titulo de crédito representativo da divida regularmente
formal sem que se lhe imponha o õrius de comprovar a sua origem.
ante disso, destituída de qualquer razão jurídica a pretensão de anulação das cártulaS por este fundamento. Resta
autor se obrigou validamente a satisfazer a dívida pelo aval prestado pelo seu tesoureiro senhor Delúbio Soares»
ias, somente obriga-se pelas 'transações
ustenta o autor que por força de disposição estatutária disposta no artigo
ianceiraS" firmadas por seu presidente em conjunto com o tesoureiro ou com o secretário de finanças. Afirmação esta
sprovida de qualquer suporte. pois § l°do referido artigo 195 do estatuto reproduzido na petição inicial dispõe que a
Tr
bancárias e demais transações financeiras em nome do Partido dos
'
vimentaÇãO de co
ibertura
e
a
everãO ser feitas. conjufltameflte. pelo Presidente e pelo Secretário de Finanças ou tesoureiro da respectiva ori
xecutiva' O instituto do aval não guarda qualquer relação de direito com as ações administrativas elencada4QO refer
rtigo do estatuto, porque não corresponde em nenhum sentido jurídico ou semântico com a locução "abertur4 e a 0~12
ovimentaÇãO de contas bancárias e demais transações financeiras", para as quais o estatuto exige a concorlência
omeados dirigentes partidário Ao contrário, segundo a conceituaÇão clássica de Fran Martins, In, Títulos de Crédito. Edit ra
'orense. 8a edição. 1993, vol 1, pág 205 e 208: "Entende-Se por aval a obrigação cambiária assumida por alguém no intu to
s de um outro obrigado . .0 aval é uma obrigação de
le garantir o pagamento de letra de câmbio nas mesmas condiçõe
arantia própria dos títulos cambiárioS ou dos a eles equiparados." Nos exatos termos do artigo 195, e para a movimentação
los seus ativos financeiros que o estatuto do partido impõe a concorrência de seus dirigentes, e não para instituir garantia de
)agamento de nota promissória regularmente emitida por seu Diretório Estadual. Ainda que o estatuto tivesse adotado a
xpressão "transações financeiras" no significado de assumir obrigações de garantir pagamento, é válido e regular o aval
0 do mesmo artigo estatutário ressalva a validade
restado pelo seu esoureirO Senhor Delúbio Soares, em razão de que o § 2
as transações financeiras expressamente autorizadas pelo seu tesoureiro ao dispor. "0 Partido dos Trabalhadores não
arcará com o õnus de quaisquer transações financeiras efetuadas em seu nome ou com o seu CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas) por quaisquer pessoas, filiados ou não, que não tenham sido expressamente autorizadas pelo tesoureiro
ou pelo presidente da Comissão Executiva do ôrgão correspondente." Assim, assumiu expressamente o partido o ônus pelas
transações financeiras autorizadas pelo seu tesoureiro, o que abrange a obrigação contraída por meio de aval. Diante disso,
é insustentável o argumento do autor de que o aval deveria ser prestado com a concorrência de dois dirigentes partidarios
para sua plena eficácia jurídica. Também não se sustenta a alegação de que o senhor Delúbio Soares obrigou-se
pessoalmente e não como representante legal do autor, uma vez que no campo destinado ao aval nas notas promissórias
consta acima das suas assinaturas não questionadas, a identificação do Diretório Nacional do PT e o mesmo CNPJ/MF
exposto na petição inicial.
Assim, o aval não foi prestado pela pessoa fisica do referido tesoureiro, mas na qualidade de representante legal do autor
obrigando-O a adimplir a obrigação cambiária expressa na cártula, sem qualquer beneficio de ordem devido a natureza
autônoma do compromisso
Portanto, inexiste a alegada nulidade na prestação do aval pelo tesoureiro senhor Delúbio Soares, com efeito de desobrigar o
autor ao pagamento da divida em execução, devendo o pedido ser julgado improcedente. Quanto à alegação do réu , de
litigância de má-fé pelo autor, não merece acolhida, pois o fato de a pretensão do autor ser improcedente. não implica em
ofensa aos ditarnes mininios do direito de acesso ã justiça e do amplo estabelecimento do contraditório constitucionalmente
pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito com
assegurado Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O
fundamento no artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e demais
despesas do processo. e honorários advocatiCiOS, que fixo em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos termos do art 20,
do CPC. atendendo à natureza da causa, a qual aduz matéria exclusivamente de direito, que dispensou a instrução
§ 41
probatória. Publique-se, Intime-se.

o

I2013
Juntada de Petição do Autor
substalecimeflto.
16107/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/127 para publicação no Diário da Justiça Eletrônico
1 ntini ação
° 2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
Sentença Trata-se de ação distribuída por dependência à Ação de Execução n
objeto é a declaração de nulidade dos títulos que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução não foi
mencionada a origem do crédito, sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu origem aos titules
executados Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias, objeto da ação executiva, pelo então tesoureiro nacional do
Partido, Delúbio Soares foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se como abuso da
'razão social ou em seu próprio nome: que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoladamente
obrigações em nome do Partido Nacional, pois os compromissos financeiros são feitos em nome da agremiação por
responsabiliZaÇãO pessoal do senhor
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto e, portanto, frente a
Delúbio Soares, o autor, pessoa jurídica, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos nas notas
promissórias executadas Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedència
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Extrato por pedodo
Cliente: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 0251 / 003 / 00000013-2
Data:

03/05/2013 - 15:47

Extrato
Valor

Saldo

0,00

79:202,40 C

2.213,17 C

81.415,57 C

55,000,00 D

26.415,57 C

12,85 D

26.402,72 C

992,99 O

25.409,73 C

TAR CX PRG

10,78 D

25.398,95 C

000129

CR SACE PT

880,00 C

/

26.278,95 C

018640

DEB FORNEC

1.355,21 D

/

24.923,74 C

01/04/2013
01/04/2013

000129

TARIFA
TAR CX PRG

26,18 D

24.404,60 C'

018640

/

01/04/2013

000129

CR SACE PT

36.609,90 C

/

61.014,50 C

02/04/2013

000000

DBVLRBLV

2.634,20

58.380,30 C

02/04/2013

018640

DEB FORNEC

2.801,19 D

55.579,11 C

02/04/2013
02/04/2013

018640

TAR CX PRG

10,78 D

03/04/2013

000129

CR SACE PT

1.780,12 C

03/04/2013

000000

CRED BLOQ

2.634,20 C

03/04/2013

018640

TAR CX PRG

04/04/2013

000129

CR SACE PT

04/04/2013

000000

TR VLR OU

04/04/2013

000000

DB VLR BLV

04/04/2013

018640

DEB FORNEC

04/04/2013

018640

TAR CXPRG

15,40 O

05/04/2013

000129

CR SACE PT

1.378,29C

05/04/2013

000000

CRED BLOQ

36.712,12 C

05/04/2013

018640

DEB FORNEC

08/04/2013

000129

CR SACE PT

Nr. Doc.

Histórico

000000

SALDO ANTERIOR

28/03/2013

000129

CR SACE PT

28/03/2013

112833

ENVIO TED

28/03/2013

112833

DOC/TED PESSOAL

28/03/2013

018640

DEB FORNEC

28/03/2013

018640

01/04/2013

Data Mov.

S

.

492,96 D /

/

-

/

115,15 D

59.971,87 C

7

/

36.712,12 D/

-

59.982,65 C

63.928,37 C

3.956,50 C
2.634,20 D

55.568,33 C 57.348,45 C

10,785/

-

24.430,78 C

24.582,05 C

/

24.466,90 C

/

24.451,50C
25.829,79C

/

2.501,79 D /

62.541,91 C
60.040,12C

,

21.354,54C

81.394,66C
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Extrato por período

Cliente: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 0251 / 003 / 000000 13-2

(j
71
190

Data:

03/07/2013 - 17:27

Extrato
Data Mov.

Nr.

Doc.

Histórico

Valor
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0,00
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24.685,79 C
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04/06/2013
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DOC/TED PESSOAL

04/06/2013

018640

DEB FORNEC

04/06/2013

018640

TAR CX PRG

24,64 D

65.008,31 C

05/06/2013

000129

CR SACE PT

3.076,14 C/

68.084,45 C

05/06/2013

018640

DEB FORNEC

05/06/2013

018640

TAR CXPRG

06/06/2013

000129

CR SACE PT

34.553,63 C/

74.074,97 C

06/06/2013

127545

ENVIO TED

13.000,00 D

/

61.074,97 C

06/06/2013

127545

DOC/TED PESSOAL

06/06/2013

018640

06/06/2013

41.872,70CV
5.000,00 D /
12,85 DV
12.243,86 O

28.560,03 D

/

/

82.289,66 C
77.289,66 C
77.276,81 C
65.032,95 C

39.524,42 C
39.521,34 C

3,08D

12,85 D

61.062,12 C

DEB FORNEC

3.59,67 D

57.802,45 C

018640

TAR CX PRG

60,06

57.742,39 C

07/06/2013

000129

CR SACE PT

07/062013

018640

TAR CXPRG

10/06/2013

000129

CR SACE PT

10/06/2013

000000

08 VLR BLV

10/06/2013

018640

DEB FORNEC

018640

TAR CX PRG

1

10/06/2013

972,12 C/
87,78D'
951,80 CVI

58.714,51 C
58.626,73 C
59.578,53 C

38.886,18 D/

20.692,35 C

420,00 D

20.272,35 C

44,66 D

20.227,69 C

https://internctbankiug.caixa.gov.br/SIIBC/irnprime cxl periodo.proccssa?hdnDataln... 03/07/2013
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Conta: 02511 003 / 000000 13-2
Data:

08/08/2013 - 17:50
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Extrato
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rr. Doc.

I.t rico

000000

SALDO ANTERIO,',

01/07/2013

000129

CR SACE PT

10.685,85 C

01/07/2013

018640

DEB FORNEC

1.150,43 O

36.327,75 C

01/07/2013

018640

DEB FORNEC

2.083,12 O

34.244,63 C

01/07/2013

000129

TARIFA

944,84 D

33.299,79 C

01/07/2013

018640

TAR CX PRG

02/07/2013

000129

CR SACE PT

50,504,63 C

'

83.755,14 C

02/07/2013

018640

DEB FORNEC

10.664,97 D

/

73.090,17 C

02/07/2013

018640

TAR CX PRG

32,34 D

/
•

73.057,83 C

000129

CR SACE PT

4.840,62 C

11'1
"

77.898,45 C

03/07/2013
03/07/20 13

Va'or

S!do

0,00

26.792,33 C

/

37.478,18 C

49,28

Y

018640

DEB FORNEC

03/07/2013

018640

TAR CX PRG

04/07/20 13

000129

CR SACE PT

11.643,52 C

54.912,93 C

04/07/20 13

018640

DEB FORNEC

4.393,49 O

50.519,44 C

04/07/20 13

018640

TAR CX PRG

05/07/2013

000129

CR SACE PT

05/07/2013

122697

05/07/2013

122697

DOC/TED PESSOAL

05/07/20 13

018640

DEB FORNEC

05/07/20 13

018640

TAR CX PRG

08/07/20 13

000129

08/07/20 13

018640

08/07/20 13

ENVIO TED

CR SACE PT
DEB FORNEC

34.592,08 D

36,96 O t'

43.306,37 C
43.269,41 C

55,44 O

50.464,00 C"

4.327,17 C/
20.000,00 O

54.791,17 C
34.791,17 C

12,85 O /
7.535,26 O

34.778,32 C
27.243,06 C

92,40 O

/
"

39. 161,98 C t'
5.118,01 O

/

/

27.150,66 C
66.312,64 C
61.194,63 C

018640

TAR CX PRG

46,20

o

61.148,43 C

09/07/2013

000129

CR SACE PT

6.231,18 C

67.379,61 C

09/07/20 13

018640

TAR CX PRG

10/07/2013

000129

CR SACE PT

55,44 D 1/

67.324,17 C

/

67.749,80 C

425,63 C

7

08/08/2013

'
7
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10/07/2013

018640

DEB FORNEC

10/07/20 13

018640

TAR CX PRG

46,20 D

11/07/20 13

000129

CR SACE PT

29.927,76 C

24.180,43 D

43.569,37 C

"
1

43.523,17 C
73.450,93 C

11/07/20 13

113303

ENVIO

11/07/20 13

113303

DOC/TED PESSOAL

11/07/2013

018640

DEB FORNEC

12/07/2013

000129

CR SACE PT

19,00 C

52.710,56 C

12/07/2013

127659

ENVIO TED

10.000,00 D /

42.710,56 C

12/07/2013

127689

DOC/TED PESSOAL

12,85 D /

42.697,71 C

12/07/2013

018640

058 FORNEC

21.261,79 O /

21.435,92 C

12/07/2013

018640

TAR CX PRG

141,68 D

21.294,24 C

15/07/2013

000129

CR SACE PT

224,14 C/

21.518,38 C

15/07/2013

018640

DEB FORNEC

/

20.512,35 C

15/07/2013

018640

TAR CX PRG

56,98 D

20.455,37 C

16/07/2013

000129

CR SACE PT

8.681,47 C

29.136,84 C

16/07/2013

018640

TAR CX PRG

101,64 O

17/07/2013

000129

CR SACE PT

17/07/2013

000000

17/07/2013
17/07/2013

ED

10.000,00 D

Ti

12,85 0/"
10.746,52 D /

1.006,03 D

63.450.93 C
1 TLL!FJ
631438,08 C

192

5291,56

DO VLPP, 8LV

23.372,19 C

018640

058 FORNEC

5.020,27 O

23.351,92 C

015640

TAR CX PRG

40,04 D

23.311,68 C

CRED BLOQ

1.599,16 C "

24.911,04 C

18/07/2013

000000

18/07/2013

018640

19/07/2013

000129

CR SACE PT

2.131,35 C e',

19/07/2013

000000

TR VLR OU

1.599,16

19/07/203

018640

0E8 FORNEC

2.453,97 Ot000"

DES FORNEC

828,08 O

o7

29.971,35 C

24.082,96 C
26.214,31 C
24.615,15 C
22.161,18 C

19/07/2013

018640

22/07/2013

000129

22/07/2013

018640

DEB FORNEC

2.656,91 D"

19.558,60 C

22/07/2013

018640

TAR CX PRG

9,24 O

19.549,36 C

23/07/2013

000129

CR SACE PT

23/07/2013

018640

DEB FORNEC

93,64 D "

39.466,07 C

23/07/2013

018640

TAR CX PRG

49,28 D /

39.416,79 C

24/07/2013

000129

24/07/2013
24/07/20 13
25/07/2013

/

29.035,20

/
"
1.599,16 D
936,15 C

TAR CX PRG

43,12 D /"

22.118,06 C'

CR SACE PT

97,45 C /"

22.215,51 C

20.010,35 C''-"',

39.559,71 C

CR SACE PT

/
4.827,53 C

44.244 32 C

018640

DEB FORNEC

16.171,6501/

28.072,67C

018640

TAR CX PRG

33,88 D e"

28.038,79 C

000129

CR SACE PT

https://internetbankingcajxag0v/JJ

59.015,58 C /

EIJ

87.054,37 C

BC/irnprime cxt periodo.processa?hdnDatal n... 08/08/2013

lNternet----B-Anking ---- CAjXA

Página 1 de 3

CAIÂ
~", &

Extrato por período

Cliente: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Conta: 0251 / 003 / 000000 13-2
Data:

03/01/2014

-

09:07

Extrato
Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

000000

SALDO ANTERIOR

29/ 11/2013

000129

CR SACE PT

2 9/ 11/2013

108150

ENVIO TED

2 9/11/2013

108150

DOC/TED PESSOAL

29/11/2013

018640

29/ 11/2013

Valor

Saldo

0,00

74.403,36 C

7.241,37 C

81.644,73 C

45.000,00 D

36.644,73 C

12,85 D

36.631,88 C

DEB FORNEC

2.424,80 O

34.207,08 C

000129

TARIFA

1.803,57 O

32.403,51 C

29/11/2013

018640

TAR CXPRG

84,70 D

32.318,81 C

02/12/20 13

000129

CR SACE PT

398,19 C

02/12/20 13

018640

DEB FORNEC

02/12/20 13

018640

03/12/20 13

'-"

32.717,00 C

6.707,05 D

26.009,95 C

TAR CX PRG

46,20 D

25.963,75 C

000129

CR SACE PT

96.111,10 C

122.074,85 C

0 3/ 12/2013

018640

DEB FORNEC

4.110,13 O

0 3/ 12/20 13

018640

TAR CX PRG

30,80 D

117.933,92 C

04/12/2013

000129

CR SACE PT

12.899,32 C

130.833,24 C

04/12/2013

018640

DEB FORNEC

59.159,65 D

71.673,59 C

04/12/20 13

018640

DEB FORNEC

1.493,28 D

70.180,31 C

04/ 12/20 13

018640

TAR CX PRG

05/12/2013

000129

CR SACE PT

05/12/2013

018640

DEB FORNEC

05/12/2013

018640

06/12/20 13

'-'

47,74 O Al
2.441,42 C "

117.964,72 C

70.132,57 C
72.573,99 C

36.462,06 D

36.111,93 C

TAR CX PRG

47,74 D

36.064,19 C

000129

CR SACE PT

62.744,03 C

98.808,22 C

06/ 12/2013

018640

TAR CX PRG

201,74 D

98.606,48 C

09/ 12/2013

000129

CR SACE PT

3.097,15 C

101.703,63 C

09/ 12/2013

133718

ENVIO TED

30.000,00 D

71.703,63 C

09/12/2013

133718

DOC/TED PESSOAL

09/ 12/2013

018640

DEB FORNEC

12,85 O ""
29.526,70 D

71.690,78 C
42.164,08 C

03/0 1/2014
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018640

DEB FORNEC

09/12/2013

018640

TAR CX PRG

63,14

10/12/2013

000129

CR SACE PT

3.573,29 C

10/12/2013

018640

DEB FORNEC

2.509,55 O 'À"

11/12/2013

000129

CR SACE PT

69.061,54C

11/12/2013

018640

DEB FORNEC

7.788,28 D

11/12/20 13

018640

TAR CX PRG

197,12 O

12/12/2013

000129

CR SACE PT

224,06

12/12/2013

018640

DEB FORNEC

018640

TAR CX PRG

35,42 O

13/1 2/2013

000129

CR SACE PT

5.671,02 C

13/12/20 13

018640

TAR CX PRG

16/12/2013

000129

CR SACE pT

808,41C

41.349,10C

16/12/2013

000000

. DB VLR BLV

16.092,00 D

25.257,10 C

16/12/2013

018640

DEB FORNEC

16/12/2013

018640

DEB FORNEC

581,27 13

23.409,15 C

16/12/2013

018640

TAR CXPRG

210,98D

23.198,17C

000000

08 CEST pj

16,12 D

23.182,05 C

17/12/2013

000129

CR SACE PT

18.027,92 C

41.209,97 C

17/12/2013

000000

CRED BLOQ

16.092,00 C

57.301,97 C

17/12/2013

018640

DEB FORNEC

338,89 O k

56.963,08 C

18/12/2013

000129

CR SACE PT

264,65 C ,,l

57.227,73 C

18/12/2013

000000

16.092,00 O '-'

41.135,73 C

15.649,23 O

25.486,50 C

12/12/2013

16/12/2013

-

. TR VLR ou

18/12/2013

018640

DEB FORNEC

18/12/2013

018640

TAR CX PRG

19/12/2013

018640

DEB FORNEC

19/12/2013

018640

20/12/2013

9.798,57 D

32.365,51 C

o «

32.302,37 C

"

35.875,66 C

L102.427,65
194/
C
1
1

1

Li

94.442,25

d

c

94.666,31 C

59.682,68 D

34.983,63 C

"

78,54 D -.

1.266,68 D '"

21,56 D /

34.948,21 C
40.619,23 C
40.540,69 C

23.990,42 C

25.464,94 C

2.258,08 O

23.206,86 C

TAR CX PRG

16,94 D

23.189,92 c

000129

CR SACE PT

97,45 C

20/12/2013

018640

DEB FORNEC

20/12/2013

018640

TAR CX PRG

72,38 O

23/12/2013

000129

CR SACE PT

164.668,34 C '
'
-é

23/12/2013

018640

DEB FORNEC

23/12/2013

018640

TAR CX PRG

30,80 O

185.182,73 C

24/12/2013

000129

CR SACE PT

93.637,65 C '-'

278.820,38 C

24/12/2013

018640

DEB FORNEC

69.974,02 D ',l./

208.846,36 C

TAR CX PRG

20,02 D "

208.826,34 C

24/12/20 13

018640

'-''

628,02 O '>

2.041,78 D LX'

23.287,37 C
22.659,35 C
22.586,97 C
187.255,31 C
185.213,53 C

03/0 1/2014
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Poder Judiciário de Mato Grosso
Importante para cidadania. Importante para você.
Gerado em: 11/06/2018 16:08

Numeração Unica: 29308-05.2005.811.0041 Código: 221125 Processo N°: 277 /

nu

Tipo: Cível
Lotação: Quarta Vara Cível

9flfl

Livro: *Processo

0Ç

ri
195
Juiz(a) atual:: Luiz Octávio Oliveira S
Ribeiro

Assunto: CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
Tipo de Ação: Execução de Título Extrajudicial->processo de EXeCUÇãO->PROCEQ CÍVEL E Db
TRABALHO
Partes
Exequente: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN

Andamentos
09/02/2018
Juntada de Petição do Réu e documentos
Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.
Petição do Réu e Documentos, Id: 1281691, protocolado em: 07/02/2018 às 17:44:17
0311012017
Suspensão do Processo
04/09/2017
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 29/08/2017, foi disponibilizado no DJE n° 10095,
de 04/09/2017 e publicado no dia 05/09/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem
intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE MAURO BIANCHINI
FERNANDES - OAB:3225/MT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, representando o polo
ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:163.597/Sp, FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ OAB:163597, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR 0A13:48.353/SP, representando o polo passivo.
01/09/2017
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE n° 10095, com previsão de disponibilização
em 04/09/2
017,0 movimento "Despacho->Mero expediente" de 29/08/2017 onde constam como patronos
habilitados para receberem intimações: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - OAB:OAB/MT 1.933, JOSE
MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT
representando o polo ativo; e FLÁVIA ACERBI WENDEL - OAB:163.597/Sp FLAVIA ACERBI WENDEL
CARNEIRO QUEIROZ - OAB:163597, HELCIO CORREA GOMES - OAB:2.903-B/MT LUIZ JOSÉ BUENO DE
AGUIAR - 0A13:48.353/Sp representando o polo passivo.
31/08/2017
Carga
De: Gabinete - Quarta Vara Cível
Para: Quarta Vara Cível

29/08/2017
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso

23/05/2013

Despacho->Suspensão ou Sobrestamento.>Convenção das Partes
Ofício n° 030/2013-GAB Cuiabá-MT, 23 de maio de 2013.

Ref: RAI n° 47.771/2013 - 51Sec. Cível

Senhor Relator:

Em atenção ao Ofício n°445/2013-5° Sec. Cível, relativo ao Agravo de Instrumento n°
47771/2013 - Classe 202-CNJ - Comarca de Cuiabá - (Ação de Execução p/ Título
Extrajudicial n° 277/2005), em que é Agravante Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores e Agravado Rodrigo Stabille Piovezan, comunico a Vossa Excelência que
ravante cumpriu o disposto no art. 526 do CPC e presto as seguintes informações:
Trata-se de decisão proferida em Ação de Execução ajuizada em 23/08/2005, cujo
crédito não foi ainda satisfeito, que afastou a alegação de impenhorabilidade de valores
disponíveis em instituições bancárias, bem como autorizou o levantamento de valores já
bloqueados, por se tratar de execução por título extrajudicial, não sendo cabível a
exigência de caução.
Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Estas são as informações.
Respeitosamente,

dYmara G.R.Paiva Zanolo
Juíza de Direito

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
DD. RELATOR DO RECURSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
http ://servicos.tjmt.jus.br/processoslcomarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso

CUIABÁ - MT
13/05/2013
Carga
De: Vigésima Primeira Vara da Capital
Para: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível

10/05/2013
Concluso p/Despacho/Decisão
Nesta data, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito em substituição legal da
Vigésima Primeira Vara da Capital, José Arimatéa Neves Costa

197

10/05/2013
Certidão
Certifico e dou fé que o agravante cumpriu com o disposto no artigo 526 do CPC.
10/05/2013
Juntada de Ofício
Pedido de informação do AI
03/05/2013
correndo Prazo

03/05/2013
Juntada de Petição do Réu
Requer a juntada do cópia do agravo interposto.
30/04/2013
Decorrendo Prazo
130
24/04/2013
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 2013/79 foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico 9035 Páginas: 98/1 02 do dia 23/4/2013 e publicado em 24/4/2013
quarta-feira
Intimação Folhas:
cutado da penhora realizada via bacen as fis. 725/728 para querendo manifestar no
azo legal

24/04/2013
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 2013/79 foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico 9035 Páginas: 98/1 02 do dia 23/4/2013 e publicado em 24/4/20 13
quarta-feira
Intimação Folhas:
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11 .694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
ofereceu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso

antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações(fls. 218 autos em apenso). As fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
em apenso.
Na petição de fis. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
de reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fis. 684/711, de
que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
pronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
ornou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
Lei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
't mpus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
eitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
por convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
vez iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
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conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda na obra "O novo direito processual
civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual 'não
pode atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
isto é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001.4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA DESFAVORAVEL A FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR A
LEI 10.352/200 1 - REMESSA NECESSÁRIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
ença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
Imento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1 092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
D ssa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
to à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
unal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
processuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fis. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan
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Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01 .872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §21do
art. 10 do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
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22/04/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/79 para publicação no Diário da
Justiça Eletrônico
Intimação
executado da penhora realizada via bacen as fis. 725/728 para querendo manifestar no
prazo legal
TSLAL PtOR EU

22/04/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/79 para publicação no Diário da
Justiça Eletrônico
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Intimação
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
receu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
1Wlade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fls. 218 autos em apenso). Ás fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
em apenso.
Na petição de fls. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
ção pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fI. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fls. 684/711, de
que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
se pronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
lei tornou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
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vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
"tempus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
respeitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil — Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
r convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
0
nclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
civil e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não
pode atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
isto é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1 990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001.4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
bunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
X, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR À
LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSARIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx
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vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloquèios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
processuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fls. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan

1LkL F
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Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01 .872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §21do
art. 10 do Provimento n° 0412007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
~iW ta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
3
Intimação
executado da penhora realizada via bacen as fis. 725/728 para querendo manifestar no
prazo legal
22/04/2013
Intimação
deCISÃO: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título
extrajudicial ajuizada no ano de 2005. Até o momento, o exequente não logrou êxito em
receber seu crédito e após o advento da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se
beneficiar da alegação de impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas
correntes no Banco do Brasil SIA, sob o fundamento de que se trata de conta destinada
a depósito pelo fundo partidário. Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não
ofereceu bens à penhora, não embargou a execução. Ajuizou ação declaratória de
nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela para suspensão da ação executiva, diante da ausência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações (fls. 218 autos em apenso). Às fis. 601
destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o exequente
ste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação declaratória
apenso.

.

Na petição de fls. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida. Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão
ao exequente. Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título
judicial, execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial. Na ação
declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da prova
inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso. Ao
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
executiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido. Além disso, não existe
previsão legal expressa de exigência de caução para levantamento de valores em ação
executiva não embargada, pela simples existência de ação declaratória com pretensão
de desconstituir os títulos objeto da ação executiva. Conforme a planilha de cálculo
juntado com a referida petição do exequente, o valor da dívida atinge quase dois milhões
de reais, e o executado já demonstrou que não tem intenção de pagá-la. A exigência de
caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se sustenta, mormente
quando não se trata de execução provisória, tampouco de título judicial. Dessa forma,
revogo a parte da decisão de fl. 601, para dispensar a exigência de caução para
levantamento de valores bloqueados. Quanto à alegação da petição de fls. 684/711, de
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que não incide a impenhorabilidade da Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já
se pronunciou sobre a matéria diversas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova
lei tornou impenhorável o fundo partidário. O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade
da Lei 11.694/08 no caso em tela, traz argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações: Sustenta o exequente a não incidência da
referida lei, em razão de não se tratar de regra de natureza jurídica eminentemente
processual, mas sim regra de direito material ou ético-social, não podendo ser dada
aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e acabado, seja no tempo em que
surgiu o direito à penhora, seja no tempo da constituição do crédito. Argumenta que os
títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da penhora de
recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria prestado
serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se tornar
impenhoráveis. Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação,
em observância à segurança jurídica. Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade,
passou a vigir quando o processo estava na fase de penhora, inclusive já tendo sido
realizada uma primeira penhora de valores, a qual foi mantida porque efetivada antes da
vigência da lei, traz surpresa ao exequente, pois a aplicação da lei nova ao processo em
curso inova as regras em processo cuja relação processual se formou sob a égide da lei
anterior. Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação
imediata de leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio
"tempus regit actum". Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve
respeitar o ato processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova
somente após a conclusão do ato processual anteriormente iniciado. Sendo o processo
uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os desdobramentos
rrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de Humberto
ép
cdoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume, pág.
249/250: "O processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a
composição da lide), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu
fim. Entre os atos que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, podese citar os que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos
alegados e solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a
produção de provas e a sentença. No plano meramente procedimental, há atos, das
partes e dos órgãos jurisdicionais, que somente refletem sobre o rito, sem influir na
relação processual e no encaminhamento do feito rumo à solução do litígio. E o que
ocorre, por exemplo, quando as partes ajustam uma ampliação ou redução de prazo;
quando dividem entre si um prazo comum de vista dos autos; quando se adia uma
audiência por acordo das partes ou deliberação do juiz; quando se convenciona
substituir um rito especial pelo ordinário; quando se prorroga a competência de um juiz
por convenção ou ausência de declinatória de foro etc." Nesta linha de raciocínio, uma
vez iniciado o ato processual da penhora, no processo executivo, é certo que até a
conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual vigente quando se iniciou
referido ato processual. Segundo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual
ci ii e os feitos pendentes, Rio de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não
atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga,
i
é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio
constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência." Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual
iniciado sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA
PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/0 1 POSTERIOR À
DECISÃO DO JUíZO MONOCRÁTICO. 1. ( ... ) 2. A adoção do princípio tempus regit
actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito aos atos praticados sob o pálio da lei
revogada, bem como aos efeitos desses atos, impossibilitando a retroação da lei nova.
Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos cabíveis contra
o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 3. In
casu, a sentença foi proferida em 19/11/1990, anteriormente, portanto, à edição da Lei
10.352/2001. 4. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144079/SP, ReI. Ministro LUIZ
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 06/05/2011)Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual civil e processo de conhecimento.
Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág. 245/246 PROCESSUAL CIVIL -

203
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SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - PUBLICAÇÃO ANTERIOR À
LEI 10.352/2001 - REMESSA NECESSÁRIA - CABIMENTO. 1. Tratando-se de
sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei 10.352/2001,0
cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento
processual, implica respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como
aos desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes. 3.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a condenação
imposta ao recorrente como entender de direito. (REsp 1 092058/SP, ReI. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009) Extraise dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os novos
atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou iniciados e
seus desdobramentos. A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da
vigência da nova lei, tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia
sido realizado em dezembro de 2007. Ocorre que novos bloqueios fazem parte do
mesmo ato processual, a penhora, sendo meros desdobramentos da primeira ordem de
bloqueio. Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei
anterior, que não previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o
entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da lei nova somente para atos
essuais novos, revogo as decisões que determinaram a aplicação da
enhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fls. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos: Credor: Rodrigo Stábille Piovezan

204

Ok

Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01.872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CN PJ 00.676.262/0002-51).
Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.
Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §20 do
art. 10 do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central. Providencie-se extrato analítico da
conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação executiva, juntando-se nos autos. Defiro
o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o exequente a
conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de alvará.
17/04/2013
Juntada de Petição do Autor
lrma numero de conta
013
Carga
De: Gabinete - Vigésima Primeira Vara Cível
Para: Vigésima Primeira Vara da Capital

27/03/2013
Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título extrajudicial ajuizada
no ano de 2005.
Até o momento, o exequente não logrou êxito em receber seu crédito e após o advento
da Lei n° 11.694/2008, o executado passou a se beneficiar da alegação de
impenhorabilidade de numerários existentes em suas contas correntes no Banco do
Brasil S/A, sob o fundamento de que se trata de conta destinada a depósito pelo fundo
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosprocessoprintaspx
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Assinala-se que o executado não pagou a dívida, não ofereceu bens à penhora, não
embargou a execução.
Ajuizou ação declaratória de nulidade dos títulos, feito n° 1437/2008, em apenso, na qual
foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para suspensão da ação executiva,
diante da ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações (fis. 218
autos em apenso).
Às fls. 601 destes autos, foi deferido o pedido do executado para determinar que o
exequente preste caução para efetuar levantamentos, em razão da existência da ação
declaratória em apenso.

TULjJTcJ

/
1 1

Na petição de fls. 684//711, o exequente pugna pela desnecessidade da caução, por
considerá-la descabida.
Analisando minuciosamente os autos, vê-se que assiste razão ao exequente.
Primeiramente, o art. 475-0 do CPC trata da execução provisória de título judicial,
execução esta totalmente distinta da execução por título extrajudicial.
Na ação declaratória foi negado o pedido de antecipação de tutela por ausência da
prova inequívoca da verossimilhança das alegações, decisão da qual não houve recurso.
deferir nestes autos o pedido de caução, o executado acabou por obter na ação
cutiva o que pretendia na ação declaratória e foi indeferido.
Além disso, não existe previsão legal expressa de exigência de caução para
levantamento de valores em ação executiva não embargada, pela simples existência de
ação declaratória com pretensão de desconstituir os títulos objeto da ação executiva.
Conforme a planilha de cálculo juntado com a referida petição do exequente, o valor da
dívida atinge quase dois milhões de reais, e o executado já demonstrou que não tem
intenção de pagá-la.
A exigência de caução pelo simples fato da existência da ação declaratória não se
sustenta, mormente quando não se trata de execução provisória, tampouco de título
judicial.
Dessa forma, revogo a parte da decisão de fi. 601, para dispensar a exigência de caução
para levantamento de valores bloqueados.
Quanto à alegação da petição de fls. 684/711, de que não incide a impenhorabilidade da
Lei 11.694/08 no caso em tela, esta magistrada já se pronunciou sobre a matéria
ersas vezes, nestes autos, no sentido de que a nova lei tornou impenhorável o fundo
idário.
O exequente, ao sustentar a inaplicabilidade da Lei 11.694108 no caso em tela, traz
argumentos ainda não apreciados nestes autos.
Assim, passo a apreciar tais alegações:
Sustenta o exequente a não incidência da referida lei, em razão de não se tratar de regra
de natureza jurídica eminentemente processual, mas sim regra de direito material ou
ético-social, não podendo ser dada aplicação retroativa, a atingir ato jurídico perfeito e
acabado, seja no tempo em que surgiu o direito à penhora, seja no tempo da
constituição do crédito.
Argumenta que os títulos executivos se formaram quando nem se cogitava a restrição da
penhora de recursos públicos do fundo partidário e que provavelmente o credor não teria
prestado serviços se soubesse que os recursos públicos do fundo partidário viriam a se
tornar impenhoráveis.
Alega que deve ser observado o regramento da lei ao tempo da citação, em observância
à segurança jurídica.
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoprint.aspx

10113

19/06/2018

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Com efeito, a nova regra da impenhorabilidade, passou a vigir quando o processo estava
na fase de penhora, inclusive já tendo sido realizada uma primeira penhora de valores, a
qual foi mantida porque efetivada antes da vigência da lei, traz surpresa ao exequente,
pois a aplicação da lei nova ao processo em curso inova as regras em processo cuja
relação processual se formou sob a égide da lei anterior.
Sem adentrar na natureza jurídica da regra da impenhorabilidade, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre a aplicação imediata de
leis processuais aos processos em andamento, em razão do princípio 'tempus regit
actu m".
Todavia, é pacífico que a aplicação da lei processual nova deve respeitar o ato
processual iniciado sob a égide da lei anterior, aplicando-se a lei nova somente após a
conclusão do ato processual anteriormente iniciado.
Sendo o processo uma sequência de atos, inegável que o ato processual abranja os
desdobramentos decorrentes deles. Sobre atos processuais, conveniente citar a lição de
Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito
Processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 20007. 1 volume,
pág. 249/250:

processo, enquanto relação jurídica tendente a alcançar um objetivo (a composição
,de), compõe-se de atos que buscam diretamente a consecução de seu fim. Entre os
a os que dizem respeito especificamente ao processo, nesse sentido, pode-se citar os
que provocam a instauração da relação processual, documentam os fatos alegados e
solucionam afinal a lide, como a petição inicial, a citação, a contestação, a produção de
provas e a sentença.
No plano meramente procedimental, há atos, das partes e dos órgãos jurisdicionais, que
somente refletem sobre o rito, sem influir na relação processual e no encaminhamento
do feito rumo à solução do litígio. E o que ocorre, por exemplo, quando as partes
ajustam uma ampliação ou redução de prazo; quando dividem entre si um prazo comum
de vista dos autos; quando se adia uma audiência por acordo das partes ou deliberação
do juiz; quando se convenciona substituir um rito especial pelo ordinário; quando se
prorroga a competência de um juiz por convenção ou ausência de declinatória de foro
etc."
Nesta linha de raciocínio, uma vez iniciado o ato processual da penhora, no processo
executivo, é certo que até a conclusão desse ato deve ser aplicada a lei processual
vigente quando se iniciou referido ato processual.
undo Galeno Lacerda, na obra "O novo direito processual civil e os feitos pendentes,
de Janeiro, Forense, p. 13", a alteração processual "não pode atingir situações
processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga, isto é, não pode ferir
os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio constitucional de amparo a
esses direitos possui, aqui, também, plena e integral vigência."

é

Nesse mesmo sentido, quanto à aplicabilidade da lei antiga ao ato processual iniciado
sob a sua égide, bem como os desdobramentos desse ato, já decidiu o C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. LEI 10.352/01 POSTERIOR À DECISÃO DO
JUÍZO MONOCRÁTICO.
1. (...)
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A adoção do princípio tempus regit actum, pelo art. 1.211 do CPC, impõe o respeito
aos atos praticados sob o pálio da lei revogada, bem como aos efeitos desses atos,
impossibilitando a retroação da lei nova. Sob esse enfoque, a lei em vigor à data da
sentença regula os recursos cabíveis contra o ato decisório e, a fortiori, a sua submissão
ao duplo grau obrigatório de jurisdição.
In casu, a sentença foi proferida em 19/11/1 990, anteriormente, portanto, à edição da
Lei 10.352/2001.
Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo,
para apreciação da remessa oficial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.

2 07

(REsp 1144079/SF, Rei. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011,
DJe 06/05/2011)Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual
civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Foresnse, 2005. 1 volume, pág.
245/246

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA DESFAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA PUBLICAÇÃO ANTERIOR À LEI 10.35212001 - REMESSA NECESSÁRIA CABIMENTO.
ratando-se de sentença proferida anteriormente à reforma promovida pela Lei
10.352/2001, o cabimento da remessa oficial não se submete ao valor de alçada de 60
(sessenta) salários mínimos.
O princípio tempus regit actum, adotado no nosso ordenamento processual, implica
respeito aos atos praticados na vigência da lei revogada, bem como aos
desdobramentos imediatos desses atos, não sendo possível a retroação da lei nova.
Assim, a lei em vigor no momento da sentença regula os recursos cabíveis contra ela,
bem como a sua sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Precedentes.
Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que conheça da remessa necessária e reaprecie a
condenação imposta ao recorrente como entender de direito.
(REsp 1092058/SF, ReI. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/05/2009, DJe 01/06/2009)

trai-se dos julgados transcritos, portanto, que a lei nova somente se aplica para os
os atos processuais a serem praticados, não atingindo os atos já praticados ou
iniciados e seus desdobramentos.
A penhora, no caso em tela, é ato processual iniciado antes da vigência da nova lei,
tanto que foi negada a aplicação da lei nova ao bloqueio que havia sido realizado em
dezembro de 2007.
Ocorre que novos bloqueios fazem parte do mesmo ato processual, a penhora, sendo
meros desdobramentos da primeira ordem de bloqueio.
Logo, a lei nova não pode atingir referido ato, inciado sob a égide da lei anterior, que não
previa a impenhorabilidade dos recursos públicos de fundo partidário.
Dessa forma, os argumentos do exequente encontram guarida nas regras processuais
quanto à aplicação da lei processual no tempo, conforme decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Posto isso, modificando entendimento anterior, conforme o entendimento jurisprudencial
quanto à aplicação da lei nova somente para atos processuais novos, revogo as
decisões que determinaram a aplicação da impenhorabilidade do inciso Xl do art. 649 do
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
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CPC, introduzio pela Lei 11.694/2008.
Tendo em vista o cálculo de atualização da dívida juntado pelo exequente, defiro o
pedido de fis. 711, para nova ordem de bloqueio on line via Bacen Jud, nos seguintes
termos:
Credor: Rodrigo Stábille Piovezan
Executados: Diretório Regional do PT/MT (CNPJ 01 .872.993/0001-54) e Partido dos
Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0002-51).
SFJ3 l
i

Valor do débito: R$ 1.912.716,15 principal + 27.859,87 honorários= R$ 1.940.576,02.

r

208

Para tanto, permaneçam os autos no gabinete, de acordo com o estabelecido no §20 do
art. 10 do Provimento n° 04/2007-CGJ, até que se processe a ordem perante as
instituições financeiras por meio do Banco Central.
Providencie-se extrato analítico da conta de depósitos judiciais, relativo a esta ação
executiva, juntando-se nos autos.
Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos. Indique o
exequente a conta corrente, instituição bancária e CPF do titular, para expedição de
alvará.
Cuiabá-MT, 27 de março de 2013.

o

Vandymara G. R. Paiva Zanolo
Juíza de Direito

c
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25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 52612006-ESC
Digite o texto do ofício: Reiterando o Ofício n. 285/2006, datado de 12.05.2006, requisito
a Vossa Senhoria que informe este Juízo dos valores porventura existentes na conta
bancária n.° 1408089, agência 3344, dessa instituição financeira, de titularidade do(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/0002
51. Em havendo valores, proceda à penhora, bloqueando o valor até o limite do débito
atualizado de R$1.156.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
Destinatário: GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3344 (EMPRESARIAL
CENTRO - SÃO PAULO)
25/09/2006
Ofício Expedido
Ofício Genérico ME089
Numero do Ofício: 52512006-ESC
Digite o texto do ofício: Considerando o processo acima indicado, solicito a Vossa
elência que disponibilize na Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
so, n.° 600.000-2, agência 0417 do ;banco Bradesco, mediante transferência, a
Importância de R$1.155.784,82 (um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativa ao crédito exequente que
deverá ser deduzido do repasse do Fundo de Participação Partidária destinada ao(s)
Executado(s): Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, CNPJ: 00.676.262/0002
51, com a finalidade de garantir a execução
Destinatário: PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

P.//servcos.tJmt.Jus.br/processos/comarcas/dadQsprocessoprjflt
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19/09/2006
Decisão Interlocutórja
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores oferecem Exceção de PréExecutividade, nos autos de execução movida contra si por Rodrigo StabiJle Piovezan,
sob o fundamento de que os títulos que instruíram a execução não se revestem de
liquidez e certeza, uma vez que o excepto não observou o que dispõe o Estatuto do
Partido dos trabalhadores ao firmar as notas promissórias.
Sustenta, ainda, que o excepto deixou de instruir a inicial com o contrato particular que
deu origem a dívida, agindo de forma ardil com objetivo de ocultar quem realmente foi o
beneficiário dos serviços eventualmente prestados, configurando, assim, a ausência de
relação jurídica entre as partes.

N
L
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Aduz também que o Diretório Nacional e o Diretório Estadual são pessoas jurídicas
distintas, sendo que o Diretório Nacional não pode se responsabilizar pelas dívidas
contraídas pelo Diretório Estadual.
Por fim, sustenta sua ilegitimidade passiva em decorrência da proibição estatutária da
pessoa jurídica ser representada, isoladamente, por seu tesoureiro.
O excepto aduzindo, preliminarmente, o não cabimento da presente exceção de préexecutividade, por não encontrar amparo legal, sustenta ainda que na via excepcional da
exceção de pré-executividade não se discute matérias que não sejam de ordem pública
ou vícios que possam ser acolhidos de plano, o que não se verificou neste caso.
COito ao mérito, o excepto refuta as alegações do excipiente, sustentando que o
Diretório Nacional do PT figura na cártula como avalista, e que se fez representar por
seu tesoureiro de campanha e dirigente, Delúbio Soares, pessoa que goza de poderes
estatutários para operar transações financeiras.
É o relatório. Decido.
A exceção de pré-executividade, embora não encontre previsão legal, vem sendo
admitida pela doutrina e jurisprudência, como meio de o devedor opor-se à execução,
nos casos de nulidade ou outras questões de ordem pública, passíveis de serem
apreciadas de plano, independente de instrução probatória, contudo, não é o caso da
presente exceção, uma vez que o excipiente pretende discutir ilegitimidade passiva com
fuicro no Estatuto Partidário, matéria que, por si só, enseja dilação probatória a respeito
da data em que o tesoureiro do partido foi destituído do cargo.
Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:
REsp 801347/ MG; RECURSO ESPECIAL 2005/0199759-7 - PRIMEIRA TURMA - STJ
Em ta:
PR CESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MATÉRIAS PASSÍVEIS
DE ARGÜIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA
RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO.
A possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação probatória, delimita
as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção de pré-executividade,
independentemente da garantia do juízo. 2. Não é possível a argüição de ilegitimidade
passiva por exceção de pré-executividade se, para a aferição dessa, for necessária
dilação probatória. 3. É inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 4. "A decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes, sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad
causam, é impugnável por meio de agravo, uma vez que não põe termo à relação
processual" (Resp 364339/SP, Primeira Turma, Mm. Luiz Fux, DJ de 21.06.2004). 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (grifo nosso)
DJ 03.04.2006 p. 288
LP.//servlcos.tjmt.Jusbr(processosfcomarcasfdadosproce$spit
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No mesmo sentindo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido
que:
PRIMEIRA CÂMARA CIVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - N°
18264/2002 - CLASSE II - 15 -COMARCA DE SORRISO.
E ME N TA:
AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL QUESTIONAMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DIVIDA - MATÉRIA RELATIVA A
EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE SIMPLES
PETIÇÃO COM FEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTUIVIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO.
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A discussão acerca da origem da dívida, assim como o seu valor e forma de correção
pactuada, não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, na medida em
que referido instituto é reservado apenas a apreciação dos requisitos formais do titulo
executivo. (grifo nosso)
Data de Julgamento : 04-11-2002
Além disto, o disposto no art. 195, § 10, do Estatuto Partidário do PT, que exige a
participação conjunta do presidente do partido com o tesoureiro refere-se às
movimentações financeiras, através de contas bancárias, circunstância totalmente
diversa da exposta nesta execução de título executivo extrajudicial.
sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO-CABIMENTO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA - CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 235 DO STJ-AGRAVO PROVIDO. 1-A exceção de pré-executividade é
incidente excepcional na execução, cabível tão-somente para discussão de matérias que
ensejam a sua nulidade, ou a falta de pressupostos essenciais para o seu
prosseguimento. 2. Em sendo proposta para discutir o mérito da execução, como
cláusulas contratuais, a exceção deve ser indeferida, uma vez que tal matéria é objeto
de embargos, devendo ser argüida somente quando o juízo estiver garantido. 3. A
propositura de ação revisional para discutir o contrato objeto de execução não enseja a
suspensão da mesma. 4. Absolutamente desnecessária a reunião das ações de
execução e revislonal pela conexão, se esta última já encontra-se julgada, inteligência
da Súmula do STJ. (Rec. Agravo de Instrumento 8697/2004 - classe II, 15— Comarca de
Rondonópolis, j. 04.4.2005). (grifo nosso).
Não restou evidenciado o emprego de qualquer manobra fraudulenta ou deslealdade
processual por parte do excipiente ao ajuizar a presente exceção, trata-se tão somente
de• erpretação diversa à dispositivo legal. Sendo assim, não se configurou a litigância
d
-fé.
Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré- executividade e determino o
prosseguimento do feito, deixando de condenar o excipiente ao pagamento dos
honorários advocatícios, por ser incabível em simples incidente processual.
Defiro o pedido de folhas 96/98. Expeça-se ofício.
Intimem-se.
Cuiabá - MT, 19 de Setembro de 2006.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
Juíza de Direito

httP://servIcos.tjmt.jus.br/processos/comarcasfdado$proce$soprjfltaspx
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18/04/2008
Mandado de Intimação Expedido
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ - MT
JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA DA CAPITAL
221125 §!7,:°
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Execução Por Quantia Certa

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.a JUIZA João Ferreira Filho
NÚMERO DO PROCESSO: 2005/277.
VALOR DA CAUSA: R$ 959.487,42
ÉCIE: Execução por quantia certa
PARTE AUTORA: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA
SILVA - PEDRO SYLVIO SANO LITVAY
PARTE REQUERIDA: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
CNPJ: 01.872.993/0001-54, ENDEREÇO: RUA GENERAL MELLO 351, BAIRRO:
POÇÃO, CIDADE: CUIABÁ-MT.
ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.(s) LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR FLÁVIA ACERBI WENDEL - HÉLCIO CORRÊA GOMES

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada(o,$), de
conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s),
como parte(s) integrante(s) deste mandado.

DECISAO/DESPACHO: Intimem-se os executados das penhoras realizadas pelo sistema
BACEN/JUD, sendo que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deverá ser
intimado via imprensa, uma vez que possui patrono constituído nos autos e o Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores deverá ser intimado por mandado. Proceda-se o
reforço da penhora, pelo sistema BACEN/JUD, descontando-se os valores já bloqueados
e transferidos para a Conta Unica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Int.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2008.

Marise Fátima Falcão Dias
Gestora Judicial em substituição legal
http:/fservicos.tjmtjus.brfprocessosfcomarcas/dadosProcessoPririt.aspx
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18107/2013
Certidão de Publicação de Expediente
Certifico e dou fé que o expediente Número: 20131127 foi dispoflibiliZado no Diário da Justiça Eletrônico 9093 Páginas:
104/110 do dia 17/7/2013 e publicado em 18/7/2013 quinta-feira
Intimação Folhas:
Sentença Trata-se de ação distribuida por dependência à Ação de Execução n° 2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
a declaração de nulidade dos títulOS que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução não foi
objeto é
sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu ongeni aos títuloS
mencionada a origem do crédito,
executados Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias objeto da ação executiva, pelo então teso
Partido, DeltbiO Soares, foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se mo abuso d
razão social ou em seu próprio nome; que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir is damen1 3
obrigações em nome do Partido Nacional, pois os compromissos financeiros são feitos em nome da agremi ção por
responsabiliZação pesso 1 do
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto; e, portanto, frente a
a juridica. não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos nas nota
Delúbio Soares, o autor, pesso
promissórias executadas Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedé ci
do pedido com a declaração de nulidade dos títulos executivos em relação ao Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores com a condenação do réu aos õnus da sucumbéncia. Juntou cópia do seu estatuto social aprovado em
reunião de 05/10/2007, da referida Ação de Execução e outros documentos. A tutela antecipada pedida foi indeferida ás fls.
218 O réu contestou, alegando coisa julgada, em razão do trânsito em julgado do v. acordão proferido no recurso de agravo
de instrumento n° 7859 1/2006, que rejeitou exceção de pré-executívidade apresentada pelo autor na execução com o mesmo
à execução, exaurindo-se todos os
fundamento. Sustenta que o autor não se utilizou dos embargos do devedor para opor-se
meios processuais para atacar os títulos de crédito.
Afirma que o Estatuto do Partido dos Trabalhadores dá autonomia gerencial e financeira ao tesoureiro para assumir
do artigo 195 do Estatuto. Alega litigància
obrigações financeiras, por conta da presença da interjeição alternativa "ou" do § 20
de má-fé do autor, e ao final requer a extinção do processo em razão da coisa julgada, e a improcedência do pedido com a
condenação do autor aos ônus da sucumbência. O autor impugnou a contestação reiterando os fundamentos da petição
inicial e a procedência do pedido. Intimadas as partes para especificação de provas, o réu requereu o julgamento antecipado
da lide e o autor requereu o depoimento "pessoal do requerente", a fim de comprovar a inexistência de relação jurídica entro
autor e réu, inquirição de testemunhas e perícia na contabilidade de ambos. Foi indeferida a produção de provas por estar a
lide suficientemente instruida, comportando o julgamento antecipado. Desta decisão o autor interpôs agravo retido. sendo
mantida a decisão agravada E o relatório. Decido. A matéria controvertida nesta lide repousa no aval prestado pelo senhor
Delúlio Soares, como representante legal do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores nas notas promissórias que
aparelham a Ação de Execução, que o réu promove contra o autor e o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores.
Sustenta o autor que referido aval fere as disposições estatutárias do Partido, mas precisamente a contida no seu artigo 195
Diante de tal alegação, que sustenta o pedido de declaração de nulidade, ressalta-se a desnecessidade de dilação probatória
com inquirição de pessoas e realização de periciaS contábeis, uma vez que em nada contribuirão para o deslinde da
controvérsia, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide no formato previsto no artigo 330, inciso 1 do Código de
Processo Civil. Na contestação, o réu arguiu a prejudicial de coisa julgada, consubstanciada no julgamento do Agravo de
78591/2006, todavia no referido recurso não houve apreciação e julgamento de mérito da matéria debatida
instrumento 00
nesta ação, limitando-se o julgado a decidir que a suposta ineficácia, nulidade ou anulabilidade das cártulas em contradição
com a alegada ilegitimidade de parte, foge do âmbito da exceção de pré-executividade em que fora arguida. Por força do
disposto no artigo 467 do Código de Processo Civil, a coisa julgada correlaciona-se apenas com a sentença, não se
ajustando, de regra, ãs decisões interlocutóriaS sujeitas a recurso de agravo de instrumento, como no caso. Assim, rejeito a
arguição de coisa julgada. Quanto à alegação de que a não interposição de embargos do devedor na ação executiva exauriu
todas as defesas, a não propositura de embargos do devedor para pleitear a declaração de nulidade das notas promissórias
que embasam a ação de execução promovida pelo réu não impede a alegação de nulidade das notas promissórias por meio
de ação ordinária. Isso porque a ausência de interposição de embargos do devedor causa efeitos somente em relação ao
processo executivo, arcando o executado com os ônus de não tê-lo feito, na forma então prevista na legislação processual
civil, mas não o impede de buscar as vias ordinárias. não havendo impedimento a apreciação do merito desta ação ordinária.
O argumento do autor de que o réu não aparelhou a ação de execução com a prova da relação juridica subjacente ãs notas
promissórias em execução, com a finalidade de demonstrar assua obrigação solidária pelo aval prestado nos titulos, não se
sustenta, pois a validade do aval, pela sua autonomia juridica, subsiste independentemente da validade do negócio juridico
do artigo 899 do Código Civil que dispõe: Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome
subjacente, ao teor do § 21
0 Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a
indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. ...] 2
obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vicio de forma. Nesse sentido também a
jurisprudência; DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TITULOS DE CRÉDITO,
NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. 1.Ajurisprudèflcia desta
Corte Superior consagra a autonomia do aval em relação á obrigação garantid a, considerando que, "como instituto tipico do
direito cambiário. o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficacia não estão
jungidas à da obrigação avalizada" (REsp n. 883.859/SC, Relatora Ministra Nancy Andrigui, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/3/2009. DJe 23/3/2009). Precedentes do STJ e do STF. Doutrina.
2 A autonomia é um importante principio cambiário. Ignorar ou mesmo relativizar esse princípio significa pôr em xeqLie o
arcabouço normativo que sustenta o regime juridico que deve presidir as relações econômicas. 3.A autonomia do aval não se
confunde com a abstração do titulo de crédito e, portanto, independe de sua circulação. 4.Agravo regimental desprovido (STJ
—T4 Aq Rq no REsp 885261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 02/10/2012). A demonstração da causa
http://scrvi cos.tjm t.jUS.br/Pr000SS0sIC01asad0sP0cess0PtmtasPx
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subjacente da divida garantida por meio de aval,- portanto, não contribui para o deslinde da controvérsia, pois a obrigação do
avalista subsiste independente da obrigação avalizada. Cabe ainda realçar que para fins de promover a ação de execução de
titulo extrajudicial, exige-se apenas a apresentação pelo credor do titulo de crédito representativo da divida regularmente
formal, sem que se lhe imponha o õnus de comprovar a sua origem.
Diante disso, destituída de qualquer razão jurídica a pretensão de anulação das cârtulas por este fundamento. Resta apreciar
se o autor se obrigou validamente a satisfazer a divida pelo aval prestado pelo seu tesoureiro senhor Delúbio Soares.
Sustenta o autor que por força de disposição estatutária disposta no artigo 195, somente obriga-se pelas 'transações
financeiras' firmadas por seu presidente em conjunto com o tesoureiro ou com o secretário de finanças. Afirmação esta
do referido artigo 195 do estatuto reproduzido na petição inicial dispõe que a
desprovida de qualquer suporte, poiso § l °
,
abertura e a movimentação de contas bancárias e demais transações financeiras em nome do Partido do Trihr1cre
deverão ser feitas, conjuntamente, pelo Presidente e pelo Secretário de Finanças ou tesoureiro da respecti
Executiva" O instituto do aval não guarda qualquer relação de direito com as ações administrativas elenca4las no re5,d,p
artigo do estatuto, porque não corresponde em nenhum sentido juridico ou semântico com a locução "aber4'a e a
movimentação de contas bancárias e demais transações financeiras", para as quais o estatuto exige a con$orrêniJes
nomeados dirigentes partidário. Ao contrário, segundo a conceituação clássica de Fran Martins, ln, Titulos U Ciédilu. Ei14i
Forense, 81 edição, 1993, vol. 1, pág. 205 e 208: "Entende-se por aval a obrigação cambiária assumida por alguém no intui
de garantir o pagamento de letra de câmbio nas mesmas condições de um outro obrigado... O aval é uma obrigação de
garantia própria dos titulas cambiários ou dos a eles equiparados." Nos exatos termos do artigo 195, é para a movimentaçã
dos seus ativos financeiros que o estatuto do partido impõe a concorrência de seus dirigentes, e não para instituir garantia e
pagamento de nota promissória regularmente emitida por seu Diretório Estadual. Ainda que o estatuto tivesse adotado a
expressão "transações financeiras" no significado de assumir obrigações de garantir pagamento, é válido e regular o aval
prestado pelo seu tesoureiro Senhor Delúbio Soares, em razão de que o § 20 do mesmo artigo estatutário ressalva a validade
das transações financeiras expressamente autorizadas pelo seu tesoureiro ao dispor: "O Partido dos Trabalhadores não
arcará com o õnus de quaisquer transações financeiras efetuadas em seu nome ou com o seu CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas) por quaisquer pessoas, filiados ou não, que não tenham sido expressamente autorizadas pelo tesoureiro
ou pelo presidente da Comissão Executiva do ôrgáo correspondente." Assim, assumiu expressamente o partido o ônus pelas
transações financeiras autorizadas pelo seu tesoureiro, o que abrange a obrigação contraída por meio de aval. Diante disso,
é insustentável o argumento do autor de que o aval deveria ser prestado com a concorrência de dois dirigentes partidários
para sua plena eficácia jurídica. Também não se sustenta a alegação de que o senhor Delúbio Soares obrigou-se
pessoalmente e não como representante legal do autor, uma vez que no campo destinado ao aval nas notas promissórias
consta acima das suas assinaturas não questionadas, a identificação do Diretório Nacional do PT e o mesmo CNPJ/MF
exposto na petição inicial.

f

Assim, o aval não foi prestado pela pessoa fisica do referido tesoureiro, mas na qualidade de representante legal do autor.
obrigando-o a adimplir a obrigação cambiária expressa na cârtula, sem qualquer beneficio de ordem devido a natureza
autônoma do compromisso

.

Portanto, 'nexiste a alegada nulidade na prestação do aval pelo tesoureiro senhor Delúbio Soares, com efeito de desobrigara
autor ao pagamento da divida em execução, devendo o pedido ser julgado improcedente. Quanto à alegação do reu , de
litigância de má-fé pelo autor, não merece acolhida, pois o fato de a pretensão do autor ser improcedente, não implica em
ofensa aos ditames minimos do direito de acesso á justiça e do amplo estabelecimento do contraditório constitucionalmente
assegurado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito com
fundamento no artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e demais
despesas do processo, e honorários advocaticios, que fixo em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos termos do art. 20.
do CPC, atendendo à natureza da causa, a qual aduz matéria exclusivamente de direito, que dispensou a instrução
§ 40
probatória. Publique-se, Intime-se.

18107/2013
Juntada de Petição do Autor
s u bsta leci me nto.
16/07/2013
Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
Certifico e dou fé que remeti o expediente Número: 2013/127 para publicação no Diário da Justiça Eletrônico
Intimação
Sentença: Trata-se de ação distribuída por dependência à Ação de Execução ri° 2005/277, que tramita nesta Vara, cujo
objeto é a declaração de nulidade dos titulos que instruem referida execução. O autor alega que na ação de execução não fci
mencionada a origem do crédito, sendo impossível ao autor ter conhecimento da relação jurídica que deu origem aos titulos
executados. Afirma que o aval outorgado nas notas promissórias, objeto da ação executiva, pelo então tesoureiro nacional do
Partido, Delúbio Soares foi praticado fora ou além do limite imposto nos estatutos do Partido, figurando-se como abuso da
razão social ou em seu próprio nome; que o senhor Delúbio não possuia autonomia e não podia assumir isoladamente
obrigações em nome do Partido Nacional, pois os compromissos financeiros são feitos em nome da agremiação por
presidente e tesoureiro, nos termos ao artigo 195 do Estatuto; e, portanto, frente a responsabilização pessoal do senhor
Delúbio Soares, o autor, pessoa jurídica, não está em si obrigado legalmente ao pagamento dos valores apostos nas notas
promissórias executadas. Requer a antecipação de tutela para suspender a Ação de Execução n° 277/2005, e a procedência

http:!/s'rvicos.jmLj us.brfprocessos/comarcas/dadoSPrOCCSSOPriilt.aSPN

05/08/201 6

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE SÃO PAULO
ga VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
Controle n° 1050/2006
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CONCLUSÃO

Conclusos ao Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito 1
GUILHERME SANTINI TEODORO
Em 9 de junho de 2010.
Esc.

Autores: BM10 Produções Artísticas Ltda. e
Michel Freidenson
Réu: Partido dos Trabalhadores
Ação de cobrança por prestação de serviços de áudio
da campanha eleitoral de 2000 à prefeitura do Município de Santos.
Em contestação (fis. 157/178), preliminares de inépcia
da petição inicial e de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, argüição de
prescrição e requerimento de improcedência da ação porque supostas tratativas
deram-se com o diretório municipal do partido réu, único que responderia pelo
alegado contrato verbal.
Saneado o processo com rejeição das preliminares
processuais em dezembro de 2006 (fis. 357), realizou-se perícia (fis. 414/469 e
547/563), afastada imaginada suspeição do perito judicial (fls. 515), e ouviram-se
testemunhas inclusive por precatórias (fls. 670/6, 777/784, 852/3, 887, 917/8 e
948/9), sobrevindo os memoriais (fis. 956/984 - autores e fls. 985/1016 - réu). Os
autores puderam manifestar-se sobre documentos apresentados com o memorial do
réu.
É o relatório, em essência.
Os partidos políticos adquirirem personalidade
jurídica na forma da lei civil (artigo 17, § 2° da Constituição Federal) e são pessoas
jurídicas de direito privado (artigo 44, V do Código Civil), dispondo lei específica
sobre sua organização e funcionamento (§ 30 do citado artigo 44).
Ora, começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro (artigo 45
do Código Civil). O partido político só existe como pessoa jurídica com o registro do
seu estatuto, que é de caráter nacional e uno, conforme artigo 17, 1 da Constituição
Federal.
O partido político, enquanto pessoa jurídica de direito
privado, é uno porque necessariamente nacional. Não adquire personalidade
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jurídica própria senão enquanto nacional. Assim, seus diretórios ou órgãos não têm
personalidade jurídica distinta, caso contrário, não integrariam a mesma associação
política.
A ação do partido político tem caráter nacional (artigo
5° da Lei 9.096/95). A lei que regula seu funcionamento e organização reafirma que
a personalidade jurídica adquire-se na forma da lei civil (artigo 7° da Lei 9.096).
Justamente porque o partido político é um só em todo
País e não pode confundir-se com outro (artigo 7°, § 3° da Lei 9.096/95), o
requerimento de registro civil deve dar-se na Capital Federal conforme requisitos do
artigo 8° da lei de 1995. Além disso, o partido deve ter sede na Capital Federal e
depois de adquirir personalidade jurídica promove a obtenção do apoio de eleitores
que lhe confere caráter nacional, bem como realiza os atos necessários para a
constituição definitiva de seus órgãos (nacionais, estaduais e municipais) e
designação dos dirigentes na forma do seu estatuto (artigo 7, § 1° e artigo 8°, § 3°).
Portanto, como acentuou a decisão de saneamento, não
há confundir as distinções entre os diversos órgãos partidários para efeitos
tributários e de fiscalização da Justiça Eleitoral com o regramento civil da
personalidade jurídica, que é una e se atribui ao partido, não a seus diretórios. A
responsabilidade dos diretórios em cada esfera de representação partidária, tal
como regulada no estatuto, é interna, vale dizer, em relação a terceiros contratantes
contratante é tão somente o partido político, representado por um de seus órgãos.
Agora, se este órgão eventualmente violou regra estatutária sobre a necessidade de
prévia aprovação de despesas de campanha por órgão de hierarquia partidária
superior, como alega a contestação, a questão é de economia interna da associação
política, mesmo porque há de consagrar a segurança jurídica e a boa-fé de terceiros
contratantes como os autores.
Não se ignora que a Lei 11.694/2008 introduziu na Lei
9.096/95 a regra do artigo 15-A e a Lei 12.034/2009 deu-lhe a seguinte redação - "A
responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão
partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não
cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato
ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária".
Porém, a regra não se aplica ao caso sob julgamento,
pois os serviços foram prestados em 2000 e a lei nova não se aplica retroativamente
em detrimento do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada (fls.
357e900).
Além disso, a regra viola a Constituição Federal
quanto ao caráter nacional e uno do partido político, desvirtua toda a teoria da
pessoa jurídica e de seus órgãos e rompe com o sistema do Código Civil e da
própria Lei 9.096/95, muito provavelmente para atender conveniências espúrias de
ocasião ditadas por fluidas maiorias parlamentares dissociadas dos verdadeiros
interesses da Nação.
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O Código de Processo Civil também foi alterad4rk om 216 /
ofensa à Constituição Federal, pois o princípio da isonomia não se observ$u
outorgar-se para o partido político privilégio injustificável, distinguindo-o de outras
pessoas jurídicas de direito privado. Confira-se o § 40 do artigo 655-A, introduzido
pela mesma Lei 11.694/2008: " 4 Quando se tratar de execução contra partido
político, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora
do sistema bancário, nos termos do que estabelece o caput deste artigo, informações
sobre a existência de ativos tão-somente em nome do órgão partidário que tenha
contraído a dívida executada ou que tenha dado causa a violação de direito ou ao
dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, de
acordo com o disposto no art. 15-A da Lei nQ 9.096, de 19 de setembro de 1995".
Não se cuida de norma puramente processual, mas de
regra que subverte o direito material assim como o mencionado artigo 15-A, em
prejuízo da garantia geral que para o credor representa o patrimônio do devedor,
patrimônio esse que, no caso dos partidos políticos, é um só porque uma só é a
personalidade jurídica, malgrado a organização da associação política em órgãos ou
diretórios, os quais estão para o partido como as filiais e as sucursais estão para
outras pessoas jurídicas ou sociedades personificadas.
Bem assimilados tais conceitos, é fácil perceber que os
autores prestaram serviços publicitários para uma só pessoa jurídica, que é o réu,
nada importando para o direito civil se o diretório era municipal ou se a campanha
era municipal.
Contrato verbal celebrou-se com o partido réu, que
como pessoa jurídica de direito privado é um só nas esferas municipais, estaduais e
federal, esferas todas que lhe conferem caráter nacional, singular, inconfundível
com outros partidos ou pessoas jurídicas de direito privado.
As cartas de solicitação para os autores de
encaminhamento de material de áudio para a campanha eleitoral, subscritas por
preposta de outra produtora contratada pelo réu (fls. 46/9 e 671), e os depoimentos
de testemunhas confirmam a celebração do contrato e a prestação dos serviços.
O autor manteve contatos com a candidata a prefeita
Teima de Souza, com os representantes do diretório municipal Fábio Barbosa
(coordenador geral da campanha - fls. 675 e 917/8) e Fabrizio Pierdomenico
(tesoureiro - fls. 675 e 948/9) e com o filiado do réu Sílvio Pereira, O autor
empregou equipamentos próprios para produção de programas de rádio e trilhas
sonoras para televisão (fls. 671/2) e contratou terceiros para auxiliá-lo na tarefa (fis.
673). A autora, sociedade da qual o autor é um dos dois únicos sócios (fls. 32/3), foi
responsável pela produção de áudio da campanha eleitoral referida na petição
inicial (fls. 887), assim como o próprio autor (fls. 948/9).
Daí a exigibilidade da remuneração, que será arbitrada
à falta de contrato escrito não sem prévia rejeição da afirmada prescrição
qüinqüenal. O prazo menor da lei nova não se conta desde 2000, mas sim desde sua
vigência a partir de janeiro de 2003 e esta demanda foi ajuizada em julho de 2006.
-3-
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O perito judicial constatou que todas as peças de
propaganda foram feitas para uso exclusivo na campanha municipal de Santos, com
adequada qualidade técnica, em tarefa reveladora do talento criativo do autor e de
sua empresa. "A qualidade das produções (...) em sua criatividade, bem como em
sua execução, arranjos, instrumentação, cantos, locuções, riqueza artística das
composições originais, melodias, harmonias, poesia, finalização, poder de síntese
nas vinhetas, sonoplastia em geral e principalmente nos programas de rádio, suas
edições, montagens, mixagens, pós-produção, masterização, resultados artísticos e
técnicos, enfim, a qualidade do áudio em si comprova o trabalho tecnicamente e
artisticamente adequado, não só em número de horas despend idas, mas também em
avaliação artística do profissional responsável que assina as produções em questão"
(fls. 424 e 435).
No total os autores produziram 373 fonogramas para o
primeiro e o segundo turno da campanha, incluindo vinhetas, trilhas para rádio e
televisão, programas de rádio, spots para rádio e quadros e jingles especiais e
derivações (fls. 432).
O perito judicial avaliou todo esse trabalho, realizado
ao longo de 124 dias, em R$ 6.796.082,70, conforme critérios aplicados pela
Associação Brasileira das Produtoras de Fonogramas Publicitários.
Contudo, campanha eleitoral não visa a lucro como é o
caso da publicidade destinada a sociedades empresárias. Os fonogramas eleitorais
não se equiparam totalmente a fonogramas publicitários, pois seu emprego é muito
restrito no tempo, limitado que está a determinada campanha eleitoral em
determinado local e para certos cargos.
Em tal contexto, o valor do laudo pericial é excessivo,
inclusive à consideração de que os serviços de propaganda prestados em 2006 para
campanha eleitoral à Presidência da República custaram pouco mais de R$
13.000.000,00 (fls. 1027/1044).
Reputa-se mais adequado atribuir a cada trabalho o
valor de R$ 1.000,00, atingindo-se então, pelos 373 fonogramas, a quantia de R$
373.000,00.
Ante o exposto, julgo a ação procedente para condenar
o réu a pagar para os autores a quantia de R$ 373.000,00 com correção monetária
pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a publicação desta sentença e
juros de mora à taxa legal de 1% ao mês a contar da citação (art. 406 do CC e art.
161, § 1° do CTN).
Custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados
em dez por cento da condenação serão pagos pelo réu.
P.R.I.
São Paulo, 30 de junho de 2010.
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GUILHERME SANTINI TEODORO
Juiz de Direito
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09a VARA
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DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAU

[1

Processo fl.° 01723 17-8S.2O068.2601O0
Cumprimento de Sentença

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
BM10 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA e MICHEL FREIDENSON, todos j
qualiflcados nos autos em epigrafe, devidamente representados por seus advogados
e bastantes procuradores que ao final subscrevem, vêm nos autos do processo em
epígrafe, requerer a HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO, para que passe a
produzir seus efeitos:

Com a finalidade de colocar fim à fase de cumprimento de sentença,
resolvem as partes, de comum acordo, promover a presente transação de direitos a
qual obedecerá aos critérios e condições abaixo descrítos:

218
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1 - O Dretórío Nacional do Partido dos Trabalhadores será doravante
denominado, requerido; e BM10 Produções Artísticas Ltda e Míchel Freidenson serão
doravante denominados requerentes.

2 - As partes reconhecem, diante da respeitável sentença proferida,
que o requerido foi condenado a pagar aos requerentes o valor atualizado de R$
1.272.623,66 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil e seiscentos e vinte e três
reais e sessenta e seis centavos), já acrescidos os juros e correção monetária legais,
com a seguinte composição:

Valor principal corrigido R$ 539.301,33
Juros de 1% ao mês desde a citação * R$ 447.620,10
Custas atualizadas - R$ 11.200,05
Multa do artigo 475-3 (10%): R$ 99,812,14
Honorários advocatícios (15%): R$ 164.690,04
Honorárias advocaticios da fase de cumprimento de sentença: R$
IaIiIIi!I!J

3

As partes resolvem liquidar o feito mediante pagamento aos

requerentes da importância de P4 1.272.623,66 (um milhão, duzentos e setenta e
dois mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), em 12 (doze)
parcelas, da seguinte forma:

- primeira parcela no valor de R$ 106.051,98 (cento e seis mil e
cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), sem atualização, a ser paga no dia
13 de setembro de 2013;

- segunda parcela no valor de P4 106.051,98 (cento e seis mil e
cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), sem atualização, a ser paga no dia
30 de setembro de 2013;

/

k

2

- demais parcelas mensais e sucessivas de R$ 106.051,98 ( cento eL

/
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mil e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), todo dia 30, de 30 de out ;7
de 2013 até 30 de julho de 2014.

4 - A terceira parcela com vencimento em 30 de outubro de 2013 e as
demais parcelas mensais e sucessivas serão atualizadas pela Taxa Selic,
considerando como data inicial para atualização o dia 30 de setembro de 2013.

5 - Em caso de inadimplemento de qualquer uma das parcelas nas
datas de seus respectivos vencimentos, o requerido arcará com a aplicação de multa
de 20% (vinte por cento) sobre o saldo em aberto, bem como ocorrerá o vencimento
antecipado de todas as parcelas e prosseguimento da execução, nestes autos, pelo
novo saldo atualizado

6 - Diante do acordo realizado e respeitando os princípios de boa-fé
processual e lealdade entre as partes, os requerentes concordam com a imediata
liberação dos dois veículos penhorados em nome do Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores, quais sejam:

TOYOTA COROLLA GLI18FLEX - Placa EMX2052

RENAVAM

224031937;

TOYOTA COROLLA GLI FLEX - Placa EQW4119 - RENAVAM
317086391.

7 - Pelo mesmo motivo, os requerentes concordam com o imediato
desbloqueio dos valores até então penhorados no presente processo: valor de R$
77.148,44 (setenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e quatro
centavos), valor não atualizado.

8 - Para dar efetividade a cláusula acima, requer, com a concordáncia
dos requerentes, a determinação judicial para imediata expedição de guia de
levantamento judicial dos valores penhorados no presente cumprimento de sentença,

processo n° 0172317-88.2006,8.26 0100 em favor do patrono do requerido, Dr.
LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR,

9 - Os requerentes com o recebimento das 12 (doze) parcelas
devidamente atualizadas pela Taxa Seiic, com exceção das duas primeiras parcelas
que não serão atualizadas, obrigam-se a dar quitação integral do acordo, nada mais
podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

10 Com o pagamento integral do acordo, as partes declaram não ter
mais nada a receber, a qualquer título, referente ao processo n° 017231788.2006.8.26.0100, em trâmite perante a 09a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo; seja a título de sucumbência, custas, honorários, ou qualquer
outra despesa, valendo o comprovante de depósito como recibo de pagamento.

11 - Os depósitos das parcelas serão realizados, em nome de Scavone
Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ sob o n° 06,1 70.069/000.1 40, C/C:
78444-3, Agência: 2000, Banco Jtaú Unibanco S,A. (341), escritório dos patronos
dos requerentes e servirão como prova do adimplemento da obrigação e quitação da
dívida.

12 - Eventual uicorreçâo nos dados bancários fornecidos pelos
requerentes, que impossibilite o cumprimento do depósito da parcela, será de
responsabilidade dos requerentes, não podendo o requerido responder por prejuízos
decorrentes da inconsistência.

13 - O valor total apresentado (R$ 1.272.623,66) inclui os honorários
de sucumbência e honorários da fase de cumprimento de sentença, de modo que o
requerido nada mais deve aos patronos dos autores, que dão, expressamente, com o
depósito das 12 (doze) parcelas, quitação integral.

14 - Com o cumprimento integral do presente acordo, as partes dão
reciprocamente a mais plena e total quitação, nada mais tendo a reclamar, uma da
outra, quanto aos fatos da presente demanda.

15 Dedaram as partes, expressamente, que renunciam ao dire de 220
apresentar recurso contra a r. sentença homologatória do presente acordct noSZ/tC/
termos do quanto ajustado, bem como desistem de todos os recursos interpostos e
pendentes de julgamento.

16 - Com efeito, requerem a homologação do presente acordo,
bem como a suspensão do feito, com fulcro no art. 265, II e 792 do Código
de Processo Civil, até o efetivo oaamento de todas as oarcelas
mencionadas neste instrumento, quando então, aoós expressa comunicacão
de cumorimento Dor oarte dos autores, deverá o presente feito ser extinto,
nos termos do art. 794, 1 do Código de Processo Clvii.

Termos em que pede e espera deferimento.
São Paulo, 05 es\etembro de 2013.
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DIREtóRtONCIb$'AL DO PARTIDÓ DOS TRABALHADORES

LLLIZ JosÉ BUENO DE AGUIAR
0A8/SP 4833
(patrono do requerido Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores)
.
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BM1O PRODUÇôES ARTÍSTICAS LTDA
(representada po/ seu r6cio Michel Freidenson)

'%JJIZ ANTONIO SCAVON 3UNIOR
QAB/SP15.873
(patrono dos reqjcetes Michel Freidenson e BM10 Produções Artísticas Ltda)

(

Bueno de Aguiar, Wendel, Rizzi
Advogados Associados
Rua do Paraíso, 585
São Paulo SP Brasil
cep: 04103-001
Fone/Fax: (11) 3285-5444
advoçacJabuenodeaguiar com. br

RELATÓRIO DE PROCESSOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

TLL

BM10 Produções Artísticas LTDA. e Michel Freidenson

II)

AUTOR: BM10 Produções Artísticas LTDA. e Michel Freidenson.
PROCESSO:

172317-4/06

FORO: Central da Comarca da Capital de São Paulo
VARA: ga VARA CÍVEL.
DATA DE DISTRIBUICÃO:

27 de junho de 2006

ACÃO: Cobrança
PASTA:

288

A) HISTÓRICO DO PROCESSO
Os autores alegam que trabalharam para o Diretório Municipal do PT de Santos, como
responsáveis, por toda parte de áudio da campanha eleitoral desta Prefeitura, nas
eleições para prefeito de 2004.
Alegam que trabalharam por mais de seis meses na campanha e não receberam nenhum
pagamento pelos serviços prestados.
Alegam, ainda, que dispensaram a formalização do acordo através de um contrato, por
existir confiança entre as partes, apta a dispensar tal formalidade, pretendendo provar o
alegado apenas com alguns dos trabalhos por eles realizados.
Em que pese ter sido o "acordo verbal" celebrado com o Diretório Municipal de Santos, a
ação foi proposta em face do Diretório Nacional do PT, o que prejudicou sobremaneira a
defesa do PT já que o Diretório Municipal não informou o ocorrido durante a campanha e
tampouco apresentou documentos que comprovassem a quitação total ou parcial da
dívida.
Por esta razão, em sede de contestação alegamos a ilegitimidade do Diretório Nacional
do PT para figurar no pólo passivo da lide, a inépcia da Inicial e má-fé do autor em

Bueno de Aguiar, Wendel, Rizzi
e Advogados Associados

Rua do Paraíso, 585
São Paulo SP Brasil
Cep: 04103-001
Fone/Fax: (11) 3285-5444
advocacia@buenodeaguiar.com.br

promover a ação sem sequer formular pedido certo (com valor deduzido)_ou. ao menos,
srjq azxc
um valor que entendesse como justo pelos serviços prestados.
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O juiz afastou nossa defesa alegando que o Partido dos Trabalhadores

4 uma,l

una e indivisível e que sua estrutura interna não afeta terceiros.
Desta decisão que indeferiu a ilegitimidade do partido, interpusemos Agravo de
Instrumento para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo solicitando que a decisão
do Magistrado fosse modificada excluindo-se o Diretório Nacional do pólo passivo da lide
- por tratar-se de pessoa jurídica diversa do Diretório Municipal. Entretanto o Tribunal de
Justiça entendeu por bem manter a decisão de primeiro grau e afastar a ilegitimidade
passiva do Diretório Nacional.
Inconformados com a decisão que indeferiu nosso Agravo de Instrumento e manteve o
Diretório Nacional na lide, ajuizamos Recurso Especial - dirigido ao Superior Tribunal de
Justiça pleiteando a revisão das decisões de primeiro e segundo grau. No entanto, o
recurso teve seu seguimento negado por entender aquele Tribunal de Justiça inexistir
afronta à norma legal (objeto do recurso especial), mas sim inconformismo da parte
quanto à análise de mérito das decisões (insanáveis por meio de Recurso Especial que se
destina a resolver afronta à legislação).
Da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial - interpôs-se Agravo de
Despacho Denegatório de Recurso Especial - (ADDRESP) pleiteando a reconsideração da
decisão que negou seguimento ao mesmo e o seu encaminhamento ao Superior Tribunal
de Justiça - para apreciação daquele órgão.
Mais uma vez o seguimento do recurso foi negado. Entendeu o Superior Tribunal de
Justiça - STJ, inexistir afronta à norma legal (objeto do recurso especial), oportunidade
na qual ressaltou que o mero inconformismo acerca das decisões de primeiro e segundo
grau, não ensejava o manejo deste recurso. Ademais, ressaltou a existência de
posicionamento consolidado daquela corte (STI), quanto à existência de "Unicidade
Partidária" - ocasião na qual ressaltou que o Diretório Nacional, bem como os demais
diretórios eram responsáveis por todos os órgãos partidários. Do mesmo modo, antes de
tal decisão ser exarada - peticionamos pleiteando o reconhecimento da validade da Lei
11.694/2008 ao caso em concreto - o que foi recusado pelo STJ por falta de amparo
legal.
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Desta decisão, inexistindo novos recursos a serem interpostos, transitarm em jiiIçyr1
1 LL !F3R 1U.
as decisões que reconheceram a legitimidade do Diretório Nacional para figurar no pól
passivo da lide e responder pelo não pagamento da contratação firmadÇpelo crt4ri
Municipal do Partido dos Trabalhadores de Santos com os autores.

II

Ato contínuo, após o juiz afastar o pedido de reconhecimento de ilegitimidade de rarte
do Diretório Nacional do PT e mantê-lo no pólo passivo da lide, o processo, ainda
primeira instância, seguiu regular andamento e o Magistrado determinou aos autores que
se manifestassem acerca da contestação apresentada pelo Diretório Nacional.
Os autores ratificaram todo o alegado em sede de inicial e pleitearam e nomeação de
perito para elaboração da perícia a fim de determinar o valor dos serviços por eles
prestados ao Diretório Municipal.
O processo foi encaminhado para que o juiz analisasse os próximos andamentos, ocasião
não qual determinou a realização de perícia - por perito do Instituto Aprossom - e
intimou as partes para que apresentassem rol com as provas que pretendiam produzir.
Os autores indicaram testemunhas para fazer prova da prestação do serviço e o PT
indicou as testemunhas para fazer prova da quitação parcial e/ou total da suposta
contratação.
Diante disto, em evidente descrédito no Partido, o Magistrado indeferiu a prova oral
aduzindo que a prova pericial era suficientemente apta a julgar a lide. Nesta
oportunidade foi necessário, mais uma vez, ingressar com novo Agravo de Instrumento
pleiteando liminarmente, a reforma da decisão de primeira instância, sob pena de
afronta ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e Contraditório.
Diante do acolhimento liminar do pedido firmado pelo PT, o Magistrado de primeira
instância entendeu por bem reformar sua decisão e determinar a expedição de cartas
precatórias para oltiva das testemunhas do Diretório Nacional.
Entretanto, para surpresa do PT, o Magistrado ouviu colheu o depoimento das
testemunhas sob o efeito da contradita (efeito legal que tem o condão afastar o dever de
dizer a verdade, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho - o que
tinha condão enfraquecer o depoimento da testemunha contraditada - já que as
mesmas, em tese, poderiam faltar com a verdade em juízo - por possuírem interesse
pessoal na ação - já que eram filiadas ao partido). Para colheita de outros depoimentos
realizados por outros magistrados através de Carta Precatória, houve divisão entre
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acolher a contradita e rechaçá-la. Os depoimentos colhidos sob a contrdit
TLML

foran
E1!J1

agravados e, em sede de segunda instância, rechaçou-se a contradit por entende
1Fib

aquele Tribunal que os filiados nao possuiam interesse na causa credibilidade merecida aos depoimentos colhidos.

224

que daria
1

/

Encerrada a fase de instrução, às partes foi facultada a apresentação de memoriais. En
sede de memoriais juntamos inúmeros documentos que demonstravam o elevado valor
pericial atribuído aos supostos serviços prestados. Os autores se manifestaram acerca
dos documentos e pleitearam que os mesmos fossem retirados dos autos. Por
decorrência de tal pedido, o juiz determinou o desentranhamento dos documentos
colacionados aos memoriais e tivemos que interpor novo Agravo de Instrumento
pleiteando a manutenção dos documentos nos autos para posterior análise dos órgãos
superiores - se necessário. Nosso pedido foi acolhido e o Tribunal determinou que o juiz
mantivesse os documentos nos autos, garantindo-se a ampla defesa e contraditório.
Após determinação de manutenção dos documentos nos autos, o Magistrado entendeu
por bem analisá-los e, com base neles, invalidar a perícia pelo elevado valor atribuído ao
processo. Assim invalidado o laudo do perito judicial que apontava como justo o valor
aproximado de 7 milhões de reais, o magistrado arbitrou a condenação em R$
373.000,00, corrigidos a partir da citação. Ademais, reiterou a legitimidade do Diretório
Nacional para figurar no pólo passivo da lide e reconhecer a unicidade partidária,
aduzindo que lei 11.694/2008 não se aplicaria a fatos anteriores a lei. Em síntese, o juiz
reduziu a condenacão avaliada pelo perito em aproximadamente 7 milhões de reais para
R$ 373.000,00 corrigidos a partir da citacão.

S

Foram apresentados Embargos de Declaração questionando o valor arbitrado na
sentença, haja vista que o valor de R$ 373.000,00 foi apresentado sem suporte técnico
algum. Os Embargos foram rejeitados e foram interpostos os recursos de apelação.
Em sede de recurso foi pleiteado o reconhecimento da ilegitimidade partidária, a inépcia
da inicial e a elaboração de novo laudo pericial. O apelado apresentou contra-razões de
apelação e o processo foi encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento
da apelação. Os autores também interpuseram recurso de apelação pleiteando o
acolhimento do laudo pericial e a condenação do Partido dos Trabalhadores no valor
arbitrado pelo perito da Aprossom (aproximadamente 7 milhões de reais).
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Foram apresentadas as respostas aos recursos interpostos reiterando os

rgtimentn

1 T*L P3,Ç

aduzidos em sede de apelação e o processo foi encaminhado ao Tribunal ie Justiça.
22
decisão das apelações, o Tribunal entendeu por bem, com base r4. depori
testemunhal de Devanir Ribeiro, majorar a condenação de primeiro rau 'P''VR
450.000,00 e aumentar os honorários da condenação para lS% do valor da condenação.
A condenação foi majorada porque o Tribunal porque a testemunha Devanir Ribeiro havia
dito que uma campanha do porte da campanha realizada em Santos à época dos fatos
custaria em torno de 600.000,00 (para áudio e vídeo). Assim, diante da ausência de
outro parâmetro que especificasse o valor da campanha somente de áudio, entendeu por
bem determinar que o valor fosse de R$ 300.000,00 (metade do valor indicado por
Devanir) + 50% pela notoriedade de Michel Freidenson - totalizando R$ 450.000,00.
Não obstante, entendeu por bem majorar os honorários para 15% da condenação, em
razão do elevado número de recursos interpostos no processo - o que teria dado muito
trabalho aos advogados.
Apresentamos Embargos de Declaração questionando a majoração dos honorários ao
invés de condenação em honorários recíproca, uma vez que ambos os recursos foram
parcialmente procedentes.
O recurso foi colocado na pauta para julgamento e por votação unânime o Tribunal
negou provimento aos nossos Embargos, entendendo que não houve contradição na
decisão. Ressaltou que o pedido revela mero inconformismo. Entretanto, considerando o
pedido de pré-questionamento dos Embargos o relator disse que os artigos apontados no
acórdão já estavam pré-questionados para eventual recurso, sendo desnecessário alterar

fl

a decisão.
Não ingressamos com recurso ao Superior Tribunal de Justiça porque a única matéria
para ser discutida nesta seara - ilegitimidade de parte - já havia sido discutida e
transitada em julgado. Ingressar com recursos repetidos rediscutindo a matéria
transitada em julgado - além de não modificar a matéria já decidida, provavelmente
acarretaria em condenação por litigância de má-fé em multa de 1% sobre o valor da
causa e indenização à parte contrária pelos prejuízos suportados + honorários
advocatícios e todas as despesas suportadas em até 20% do valor arbitrado na
condenação, o que seria demasiadamente temerário haja vista que condenação atual,
atualizada pela Tabela Prática do TJ, corrigida com juros de l% ao mês (retroativo a
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data da citação) e correção monetária a partir da sentença já somam a importância de
1
.
R$ 777.272,09 + a condenaçao em honorarios advocaticios em R$ 116. 9U,O, que
226
totaliza a importância de R$ 893.862,90.
Foram determinados os bloqueios nas contas bancárias do PT.
Interpusemos Agravo de Instrumento contra a decisão que considerou inconsistente a
impenhorabilidade de valores do fundo partidário e o próprio juiz determinou o
levantamento das penhoras.

Após a interposição de diversos recursos e questionamento sobre os valores devidos, as
partes realizaram acordo em 2013. Com o cumprimento do acordo, o processo foi
arquivado em 2015. Em 15/09/2017 foi informado pela parte o cumprimento integral do
acordo, retornando-se ao arquivo em 01/11/2017.
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DATA

-

HISTORICO BANCARIO

VALOR

QUANTIDADETÍTULO
LIQUIDADO - MES DE
AGOSTO/2013

OR
TÍTULO

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

3.663,20

1.928

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

4.826,00

2.540

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

2.544,10

1.339

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

12.300,60

6.474

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

2.680,90

1.411

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

3.304,29

1.581

2,09

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

2.646,70

1.393

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

20.187,50

10.625

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

4.826,00

2.540

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

3.145,45

1.505

2,09

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA 1

2.612,50

1.375

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

8.173,80

4.302

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

6.936,71

3.319

2,09

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

4.149,60

2.184

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

4.472,60

2.354

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

6.619,60

3.484

1,90

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

7.672,50

5.115

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

8.659,50

5.773

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

2.502,00

1.668

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

8.502,00

5.668

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

3.399,00

2.266

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

14.415,00

9.610

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

3.819,00

2.546

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

4.446,00

2.964

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

5.299,50

3.533

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

24.304,50

16.203

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

5.616,00

3.744

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA 1

8.674,50

5.783

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

9.160,50

6.107

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

43.236,00

28.824

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

13.491,00

8.994

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

12.561,00

8.374

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

10.551,00

7.034

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

33.183,00

22.122
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06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

7.738,50

5.159

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

19.095,00

12.730

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

10.939,50

7.293

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

54.465,00

36.310

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

11.544,00

7.696

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

54.952,50

36.635

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

3.016,50

2.011

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

20.718,00

13.812

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

95.511,00

63.674

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

12.490,50

8.327

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

190.960,50

127.307

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

24.910,50

16.607

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

4.129,50

2.753

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

74.352,00

49.568

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

232.402,50

154.935

1,50

06/09/2013 DÉBITO DE SERVIÇO COBRANÇA

89.322,00

59.548

1,50

TOTAIS

1.219.129,05

799.047

Brasília • SCS - Quadra 2, Bloco C, no 256, Edifício Toufc • CEP: 70302-000 - Brasília / DF
São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - São Paulo / SP

:ft74Lp

CONDIÇÕES COMUNS INICIAIS
Cláusulas Gerais que regem o Contrato (Jnico de Prestação de Serviços,
entre o Banco do Brasil S.A. sociedade de economia mista, com sede em
Brasíiia-DF, Capital Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco
C, lote 32, Edifício Sede III, 6o. andar, CEP 70073-901, inscrito no
Cadastro Naciona1 da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o número 00.000000/0001-91, aqui denominado
simplesmente BANCO, por sua agência identificada no Termo de Adesão
que integra o presente Contrato, formando com ele um todo único e
indivisível para todos os fins de direito, e correntistas também
identificados no Termo de Adesão, abrevjadaniente denominados
CONVENENTE.
OBJETO O BANCO prestará ao CONVENENTE os seguintes serviços:
Recebimentos em favor do CONVENENTE, mediante: Cobrança, Depósito
Identificado, Débito Automático e Arrecadação de Guias Não
Compensáveis;
Pagamentos feitos pelo CONVENENTE relativos a: Pagamento de
Salários, Pagamento a Fornecedores, Pagamentos Diversos, bem como
Liquidaçâc Eletrônica de Títulos;
Centralização de Saldos.

S

S

TERMO DE ADESÃO A adesão às presentes Cláusulas Gerais, o
estabelecimento dac condições especificas para prestação de um, alguma
ou a totalidade dos serviços (lefinidos na Cláusula OBJETO e detalhados
no presente instrumento são manifestados por escrito no Termo de
Adesão às Cláusulas Gerais do Contrato Único de Prestação de Serviços,
doravante denominado TERMO DE ADESÃO, mediante aposição de data e
respectivas assinaturas, em duas vias de igual teor para um só efeito,
juntamente com as testemunhas que declaram conhecer todas as Cláusulas
deste Contrato.
Parágrafo Primeiro Acordos Anteriores A assinatura do TERMO DE
ADESÃO revoga, automaticamente, as disposições conflitantes existentes
em quaisquer outros documentos firmados anteriormente com o BANCO, que
tiverem o mesmo objeto, permanecendo em vigor as obrigações assumidas
pelo CONVENENTE decorrentes dos atos e omissões praticadas
anteriormente a tal revogação.
Parágrafo Sequndo Alterações Posteriores Quaisquer alterações
introduzindo, excluindo ou modificando, no todo ou em parte, as
presentes Cáusuias Gerais serão registradas e averbadas no Cartório
de Primeiro Ofíclo de Registro de Títulos e Documentos de Brasília-OS.
O BANCO, por intermédio de qualquer dos diversos canais de comunicação
oferecidos ao CONVENENTE (Internet, Terminais de Auto atendimento TÃA etc.), publicará a informação das alterações, ocasião em que
passarão a ter vigência, independentemente de comprovação da efetiva
ciência do CONVENENTE. Essas alterações tornar-se-ão eficazes para
todos os Contratos e todas as prorrogações que se E izererri após a data
do registro e averbação. O CONVENENTE poderá manifestar sua
discordância com as alterações, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
da publicação, importando seu silêncio em concordância com as
referidas modificações.
REMUNERAÇÃO DO BANCO - O CONVENENTE pagará tarifa ao BANCO, na forma
ajustada pelas partes, cujo valor será definido com base na Tabela de
Tarifas de Serviços Bancários, disponível nas agências do BANCO.
Parágrafo Primeiro - O CONVENENTE está ciente e concorda com o fato de
o BANCO debitar as tarifas mencionadas no caput desta Cláusula nos
respectivos dias e contas correntes indicados no TEIMO DE ADESÃO.
Parágrafo Segundo - Os débitos relativos às tarifas ou outras
responsabilidades oriundas deste Contrato serão inforrnados ao
CONVENENTE por meio de aviso de débito e/ou lançamento no seu extrato
de conta corrente.
Parágrafo Terceiro - O valor da tarifa relativa a cada serviço
mencionado no caput desta Cláusula poderá ser alterado por determinado
período, a critério do BANCO, devendo o fato ser comunicado ao
CONVENENTE, por intermédio de qualquer dos diversos canais de
comunicação utilizados pelo Banco (lnternet, Terminais de Auto
Atendimento - TAA etc.), podendo o CONVENENTE manïfestar sua
discordância, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias do recebimento da
comunicação.
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Parágrafo Quarto - Com exceção das contratações de Centralização de
Saldos, Depósito Identificado e da modalidade Crédito em Conta
Corrente para Pagamento de Salários, por meio do Gerenciador
Financeiro, o BANCO também será remunerado pelo f1ot previsto no
TERNO DE ADESÃO.
Parágrafo Quinto - O termo EVENTO citado na Tabela de Tarifas de
Serviços Bancários refere-se a cada utilização de qualquer dos
serviços especificados no TERNO DE ADESÃO, ou seja, cada lançamento
processado pelo BANCO. No serviço de Débito Automático, considera-se
EVENTO tanto o lançamento processado quanto o não processado, desde
que o débito não se-ja efetuado em razão da falta de saldo, conta com
restrições ou bloqueio efetuado peio cliente do CONVENENTE.
PUBLICIDADE - A utilização de publicidade envolvendo marcas e
respectivos loqotipos de propriedade das partes, sob qualquer
pretexto, dependerá de prévia concordância da proprietária, inclusive
no que se refere à produção de peças de divulgação que façam menção
direta a sistema do CONVENENTE ou à rede de serviços do BANCO, que
envolvam ou mencionem, direta ou indiretamente, os serviços objeto
deste Contrato.
RESPONSABILIDADE DO BANCO - O BANCO, na condição de mero mandatário,
fica isento de toda e qualquer responsabilidade decorrente de relação
mantida entre o CONVENENTE e terceiros (favorecidos, clientes,
sacados, contribuintes, titulares, pagadores etc.) e de qualquer
implicação que possa surgir da operacionalização dos serviços objeto
deste Contrato.
CONDIÇÕES PAPA CENTRAL 1 ZAÇÃO DE SALDOS
CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - OBJETO - O BANCO prestará ao CONVENENTE o
serviço de centralização de saldos realizado mediante transferência
diária dos saldos devedores ou credores rernanescentes verificados
na(s) conta(s) de titularidade do CONVENENTE, denominada(s)
Centralizada(s), para a conta também do CONVENENTE, denominada
Centralizadora.
Parágrafo único - os números das contas são inforuiados no TERMO DE
ADESÃO.
CENTRALiZAÇÃO DE SALDOS - OPERACIONALIZAÇÃO - Para operacionalização
do serviço de Centralização de Saldos:
o CONVENENTE reconhece como legítimos os débitos e créditos
originados das transferências efetuadas para a fiel prestaç&o deste
serviço;
o BANCO compromete-se a efetuar débitos e liquidar cheques sacados
contra a(s) contas Centralizada)s), diretamente nos quichês de caixa
da(s) agência(s) detentora(s) da(s) conta(s), até o limite diário por
agência especificado no TERNO DE ADESÃO, além do saldo existente na
conta no momento da transação, obrigando-se o CONVENENTE a manter, na
conta Centralizadora e/ou em aplicações de curto prazo, saldo diário
correspondente a 130% (cento e trínta por cento) da soma dos limites
de que trata esta alinea;
o cheque acolhido em depósito que venha a ser devolvido pelo banco
sacado será debitado me conta acolhedora do depósito.
CONDIÇÕES PARA COBRANÇA
COBRANÇA - OBJETO - O BANCO prestará ao CONVENENTE o serviço de
cobrança de títulos. A adesão às presentes Cláusulas implica, de
imediato, a constituição e nomeação do BANCO como seu mandatário,
conferindo-lhe poderes necessários e suficientes para o efeito de
cumprir o objeto do presente Contrato que ê o recebimento de seu
crédito junto a sacado.
COBRANÇA - APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS E INSTRUÇÕES DE COBRANÇA:
para a modalidade com Registro, o CONVENENTE apresentará ao BANCO
os dados do titulo para registro no sistema corporativo do BANCO, via
borderô ou intercâmbio de dados em meio eletrônico, em conformidade
com as especificações técnicas indicadas pelo BANCO;
o bloqueto de cobrança impresso pelo BANCO ou pelo CONVENENTE deve
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obedecer às normas do Banco Central do Brasil, quanto a sua forma,
especificações técnicas, dimensão, campos, conteúdo, código de barras
e linha digitável;
ci quando a Impressão do bloqueto de cobrança estiver a cargo do
CONVENENTE, o envio somente poderá ocorrer após conferência e
aprovação, pelo BANCO, do modelo apresentado, que emitirá autorização
por escrito para tal mister. O CONVENENTE obriga-se a observar o
padrão aprovado;
di ao optar pelo encaminhamento de aviso de existência de bloqueto de
cobrança ao sacado/devedor, por e-mail, o CONVENENTE assume toda e
qualquer responsabilidade, inclusive pela guarda e conservação da
autorização colhida junto ao sacado /devedor, relativa ao envio de
mensagens ao seu endereço eletrônico, pelo prazo de 4 quatro) anos,
mantendo o BANCO indene em relação a tal ato;
o CONVENENTE obriga-se a informar ao BANCO o nome e o CNPJ do
sacador original de titulo que lhe tenha sido endossado;
instruções de cobrança apresentadas pelo CONVENENTE poderão ser
aceitas pelo BANCO até a baixa ou liquidação do título,
GUARDA DE DOCUMENTOS O CONVENENTE deverá manter sob sua
COBRANÇA
guarda a documentação comprobatõria da legitimidade da transação
(venda, entrega do bem e prestação de serviço) referente ao titulo de
sua emissão enviado ao BANCO para cobrança na qualidade de mandatário.
Parágrafo Primeiro - O CONVENENTE obriga-se, ainda, ao seguinte,:
a> apresentar ao BANCO o titulo e demais documentos relativos à
cobrança, todas as vezes que lhe forem solicitados, inclusive para a
finalidade de protesto, no prazo máximo de cinco dias;
b) guardar a aludida documentação pelo prazo definido em Lei, bem como
exibi-la quando e onde for exigida.
Parágrafo Segundo - Fica criada a figura do Fiel Depositário, cuja
responsabilidade é assumida pela(s) pessoa(s) que aszina(m) o TERNO DE
ADESÃO em nome do CONVENENTE, bem como seus sucessores ou herdeiros,
que permanece(m) responsáveleis} inclusive:
pela guarda de documento de autorização para envio de bloqueto de
cobrança por e-mail;
pela posse da doeuinntaçáo comprobatória da legitimidade de
transação (venda, entrega do bem e prestação de serviço etc.).
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COBRANÇA - PRAZOS DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS - As partes estabelecem,
ainda, que:
a) quando for utilizado intercâmbio de informações por meio eletrônico
referente à modalidade com Registro, nos casos em que a impressão e/ou
postagem dos títulos estiver a cargo do BANCO, os dados dos títulos
deverão ser apresentados ao BANCO com antecedência nlnima de: 20
(vinte) dias úteis da data de vencimento, quando se tratar de
bloquetos de cobrança em formato carnê; e 10 (dez) dias úteis da data
de vencimento, nos demais casos;
bi quando for utilizado borderô referente à modalidade com Registro,
os dados do titulo deverão ser apresentados ao BANCO, para emissão do
bloqueto de cobrança ao sacado, com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias úteis da data de vencimento;
ci quando for utilizada a modalidade sem Registro, para entrega de
bloqueto de cobrança pré- inpresso, o BANCO deverá dispor do prazo de
10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da solicitação feita
pelo CONVENENTE;
d) o efetivo vencimento do ttuio classificado como à vista ou na
apresentação ocorrerá no décimo quinto dia após a data do seu registro
no BANCO.
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COBRANÇA - PROTESTO - Somente serão encaminhados a cartório pelo BANCO
os títulos para os quais o CONVENENTE tiver expedido ordem de protesto
por meio eletrônico ou de comunicação escrita ao BANCO.
Parágrafo Primeiro - O BANCO se reserva o direito de não protestar
título que lhe seja confiado para cobrança.
Parágrafo Segundo - Todas as despesas cartorárias são de
responsabilidade do CONVENENTE e serão debitadas em sua conta
corrente, pelo BANCO, na data do pagamento ao cartório.
COBRANÇA - RECEBIMENTO DE TÍTULO APÓS O VENCIMENTO - Fica estabelecido
que, em caso de mora do sacado e não havendo instrução específica para
encargos de mora, será cobrada comissão de permanência à taxa de
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mercado praticada pelo BANCO no dia da liquidação do titulo.
COBRANÇA - CRÉDITO DO PRODUTO DA COBRANÇA - O valor correspondente ao
crédito recebido será lançado na conta de depósitos do CONVENENTE

mantida em agência do BANCO, conforme informado no TERMO DE ADESÃO,
observado que, na qualidade de simples mandatário, o BANCO
limitar-se-á, a receber o valor indicado, dando quitações e recibos por

conta e ordem do CONVENENTE.
Parágrafo Primeiro - Recebimento em Cheque Fica a critério do BANCO
acolher cheque de emissão do próprio sacado no pagamento dos títulos,
desde que liquidáveis na mesma praça de compensação da agência
recebedora
Parágrafo Segundo A liberação dos recursos relativos a títulos pagos
com cheque de emissão do próprio sacado obedecerá aos prazos de
compensação do cheque, estabelecidos pela Cárnara de Compensação de
Cheques e Outros Documentos.
Parágrafo Terceiro - Fica a critério do BANCO liberar os recursos
relativos a títulos pagos com cheque de emissão do próprio sacado
antes dos prazos de compensação do cheque.
Parágrafo Quarto - O CONVENENTE autoriza o BANCO a debitar em conta
corrente os valores, eventualmente adiantados, referentes aos cheques
emitidos pelos sacados para pagamento dos títulos em cobrança, que
forem devolvidos, por qualquer motivo, pela Câmara de Compensação.

COBRANÇA - ARQUIVO-RETORNO - O BANCO enviará ao CONVENENTE, no dia
seguinte ao do processamento, todas as ocorrências referentes ao
titulo, devendo o CONVENENTE acompanhar, diariamente, todas as
ocorrências de processamento mencronadas no arquivo-retorno repassado
pelo BANCO.

COBRANÇA - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE - O BANCO não poderá ser
responsabilizado nas seguintes situações:
falha no equipamento do CONVENENTE ou de terceiro autorizado que
provoque atraso ou impeça o envio de dados para registro de titulo ou
instrução de cobrança para o BANCO;
ocorrência de erro de processamento decorrente de informação
incompleta e/ou inexata fornecida pelo CONVENENTE ou por terceiro
autorizado;
prejuízo decorrente de extravio, inutilização ou atraso na entrega
de bioqueto de cobrança provocado pelo serviço postal;
não recebimento de juros de nora, comissão de permanência ou
qualquer Outro encargo moratóric' de titulo pago em cartório;
ci atraso na entrega de bloqueto de cobrança em formato carnê
decorrente do tardio envio pelo CONVENENTE de informação necessária a
sua emissão, ou seja, envio em prazo inferior a 20 (vinte) dias da
data de vencimento do título;
prejuízo de qualquer natureza ou eventual reclamação de sacado,
decorrente do envio, pelo CONVENENTE, de titulo para cobrança em
duplicidade;
diferença de valor a menor pago pelo sacado, quando o recebimento
não for efetuado em guichê de caixa do BANCO;
diferença de valor a menor pago pelo sacado, reclamada após 180
dias da data da liquidação do titulo,

CONDIÇÕES PARA DEPÓSITO IDENTIFICADO
DEPÓSITO IDENTIFICADO - OBJETO - O BANCO prestará ao CONVENENTE o
serviço de recebimento de depósitos em conta do próprio CONVENENTE
junto ao BANCO contendo identificação do Depositante.
Parágrafo Primeiro - Os depósitos somente poderão ser feitos em
agências do BANCO no Território Nacional
Parágrafo Segundo - O depositante será identificado por número-código
previamente combinado entre Depositante, CONVENENTE e BANCO.
Parágrafo Terceiro - O CONVENENTE compromete-se a fornecer ao
Depositante, previamnente, as informações sobre conta, agência, valor
ser depositado e número-código.

CONDIÇÕES PARA ARRECADAÇÃO DE GUIAS NÃO COMPENSÁVEiS
ARRECADAÇÃO -
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BANCO prestará ao CONVENENTE o serviço de
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arrecadação de guias não compensáveis oriundas de contas, tributos e
demais receitas devidas ao CONVENENTE por seus clientes.
Parágrafo Primeiro - 0 BANCO fica autorizado pelo CONVENENTE a receber
os valores devidos por seus clientes, sem cobrança de qualquer
acréscimo, independentemente do vencimento, ficando sob a
responsabilidade do CONVENENTE a cobrança, no ms subseqüente, dos
encargos devidos em razão dos pagamentos feitos em atraso por seus
clientes.
Parágrafo Segundo - O CONVENENTE providenciará a emissão e remessa dos
documentos de arrecadação ao seu devedor (titular ou pagador). Para
emissão dos documentos de arrecadação, o CONVENENTE deverá utilizar
formulário que atenda à sistemática de impressão do Código de Barras,
definida nas informações técnicas fornecidas pelo BANCO para troca de
informações em meio eletrônico.
Parágrafo Terceiro O BANCO não se responsabilizará, em qualquer
hipótese ou circunstância, por declaração, cálculo, valor, multa,
juros, correção nonetárja ou outra elemento consignado no documento de
Arrecadação.
Parágrafo Quarto - O cheque recebido para quitação do documento objeto
da arrecadação deste Contrato devc ser de emissão do próprio devedor
(titular ou pagador), ter valor igual ao constante do respectivo
documento de arrecadação e receber anotação em seu verso, vinculando-o
ao pagamento. Fica acordada, ainda, que:
o CONVENENTE, ao assinar o TERMO DE ADESÃO, outorga ao BANCO
poderes especiais para endossar cheques recebidos para quitação de
documentos de arrecadação objeto deste Contrato;
o valor do cheque acolhido pelo BANCO que eventualmente não for
honrado será debitada na canta de livre movimentação do CONVENENTE
mantida junto ao BANCO.
Parágrafo Quinto - Após a data do recebimento, o BANCO repassará o
produto da arrecadação no prazo definido no TERMO DE ADESÃO, por meio
de crédito na canta de livre movusentação do CONVENENTE, também
informada no TERNO DE ADESÃO.
ARRECADAÇÃO VEDAÇÃO AO USO DE DOCUMENTO COMPENSÁVEL O CONVENENTE
não poderá, em hipótese alguma, utilizar como documento de
arrecadação:
documento com tránsita pelo Serviço de Compensação de Cheques e
Outros Papeis, como o Documenta de Crédito (DOC) e o Bloqueto de
cobrança;
documento com trânsito por Câmara Centralizadora, como a
Transferência Eletrônica Disponivel )TED)

ARREDADAÇÂO - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES - O BANCO enviará ao
CONVENENTE, na dia seguinte ao do processamento, todas as ocorrências
referentes às guias arrecadadas, devendo o CONVENENTE acompanhar,
diariamente, todas as ocorrências de processamento mencionadas no
arquivo-retorno repassado pelo BANCO, observado que o BANCO não
'
prestará conta de documento fisico;
Parágrafo Primeiro O BANCO fica autorizado por este Instrumento a
inutilizar os seus comprovantes e demais documentos alusivos à
arrecadação obeto deste Contrato, decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da data da efetiva arrecadação.
Parágrafo Segundo Decarrido o prazo estabelecido no parágrafo
anterior, os pedidos de informação formulados pelo CONVENENTE a
respeito dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores,
inclusive de diferenças verificadas, deverão estar acompanhados de
cópia do documento que tenha originado a diferença, para verificação
pelo BANCO e para que seja feita a regularização, se for o caso.
CONDIÇÕES PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
DÉBITO AUTOMÁTICO - OBJETO - O BANCO prestará ao CONVENENTE o serviço
de recebimento, por meio de débito automático, de contas, faturas,
notas, tributar e outros documentos e créditos, devidos por pessoa
fjgia ou juridica, privada ou pública, correntista do BANCO, na
condição de devedor do CONVENENTE, na de contribuinte, consumidor,
usuário, assinante, pagador, titular ou nutra da espécie, em favor da
conta de depóíto do CONVENENTE.
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DÉBITO AUTOMÁTICO - ATRIBUIÇÕES DO CONVENENTE - Cabe ao CONVENENTE
a providenciar a impressão do demonstrativo do valor a ser debitado e
o seu envio ao domicílio do interessada, com a necessária antecedência
à data do vencimento, observado que, no demonstrativo, deverá constar
mensagem indicativa da forma de quitação;
enviar ao BANCO arquivo-remessa, para débito na conta corrente
daquele que ontar pela sistemática, contendo os dados de ídentifjcacào
do CONVENENTE, com 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data do
vencimento;
para os casos em que o responsável pela coleta e guarda das
autorizações de débito for o CONVENENTE ou 000juntamente o CONVENENTE
e o BANCO, encaminhar ao BANCO, por meio de arquivo eletrônico, toda
alteração que ocorrer no controle de identificação do interessado, bem
como exclusão solicitada pelo CONVENENTE.
Parágrafo Primeiro - Se houver opção por transmissão de dados
realizada por terceiro, toda e qualquer responsabilidade pelo
teleprocessamento será do CONVENENTE.
Parágrafo segundo - A conta ou fatura que contiver data de vencimento
em dia não útil isãbado, domingo, feriado nacional, feriado bancário e
feriado no local em que o cliente do CONVENENTE mantém a conta
debitada), será considerada como vencivel no primeiro dia útil
anterior ou posterior, conforme as condições indicadas, por escrito,
pelo CONVENENTE.

DÉBITO AUTOMÁTICO - ATRIBUIÇÕES DO BANCO - Cabe ao BANCO:
elaborar e manter atualizado o respectivo cadastro de clientes,
atendendo, inclusive, às solicitações do CONVENENTE no caso de a
coleta e guarda das autorizações de débito estarem a cargo do BANCO;
processar o arquivo-remessa recebido do CONVENENTE, efetuando o
débito na conta corrente do cliente, na data do vencimento
identificada no arquivo, se houve: saldo suficiente na mencionada
conta;
e) encaminhar ao CONVENENTE arquivo-retorno contendo as informações
sobre o processamento do arquivo-remessa, até o quarto dia útil após a
data de vencimento, ressalvando-se a hipótese de ocorrência de
feriados locais, em que haverá a respectiva prorrogação do prazo
acima.
Parágrafo Onice - Na qualidade de simples mandatário, o RANCO fica
isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão de
valor consignado no arquivo-remessa, limitando-se a efetuar o
respectivo débito na conta corrente do cliente, na data do vencimento.
DÉBITO AUTOMÁTICO - COLETA E GUARDA DE INTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE
DÉBITO PELO CONVENENTE - Cabe ao CONVENENTE, nos casos em que coletar
em nome do BANCO e manter sob sua guarda e a suas expensas o
Instrumento de Autorização para débito em conta corrente assinado pelo
cliente, adotar os seguintes procedimentos:
guardar a autorização por no miriimo 4 (quatro) anos e exibi-la no
prazo máximo de 2 dois) dias úteis, sempre que solicitado peio BANCO;
permitir que o BANCO faça verificação junto ao CONVENENTE, por meio
de seus funcionários ou prepostos, a fim de se certificar da
existência e correção de referida autorização;
ressarcir os valores que o BANCO desembolsar para comprovar a
autenticidade da autorização, bom como para indenizar o cliente, em
razão da falta de autorização de débito ou incorreção nos dados
inf armados para débito.
Parágrafo Primeiro - O ressarcimento aqui referido deverá ser efetuado
mediante débito na conta do CONVENENTE ou mediante dedução do repasse,
no prazo de 2 dois) dias úteis a contar da data de desembolso pelo
BANCO, acrescido da variação proporcional do 1GPM, dc'sde a data do
desembolso pelo BANCO até o pagamento pelo CONVENENTE.
Parágrafo Segundo - Em caso de mora, o CONVENENTE pagará juros de 12%
(doze por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
do principal, acrescido de encargos.
Parágrafo Terceiro - O Instrumento de Autorização para débito em conta
corrente deve conter a assinatura do cliente e, no mínimo, as
seguintes informações: nome completo do cliente; número da agéncia e
da conta corrente a ser debitada; valor e data do vencimento de cada
débito a ser efetuado e especificação da obriaçãc assumida pelo
cliente.
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Parágrafo Quarto A autorização de débito deve ser obtida de todos os
titulares quando se tratar de conta conjunta do tipo não solidária.
DÉBITO AUTOMÁTICO ESTORNO:
quando houver qualquer reclamação por parte de cliente, o BANCO
poderá, a seu critério, efetuar o estorno de lançamento realizado,
debitando na conta do CONVENENTE o respectivo valor, aiém dos encargos
decorrentes da efetivação do débito reclamado;
na ocorrência da hipótese acima prevista, o CONVENENTE está ciente
de que eventual cobrança de créditos deverá ser dirigida diretamente
ao seu devedor/cliente, nada podendo reclamar perante o BANCO;
o CONVENENTE somente poderá solicitar novo débito do valor
estornado se dispuser de expressa autorização do cliente. obrígando-se
a guardar esta autorização e exibi-la no prazo de dois dias úteis,
sempre que solicitado pelo BANCO.
DNTiÇÕES PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS,
PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS
PAGAMENTOS - OBJETO - O BANCO Drestará ao CONVENENTE o serviço de
pagamento a favorecidos indicados pelo CONVENENTE, compreendendo
pagamentos a assalariados, a fornecedores e outros pagamentos
(pagamentos diversos(.
PAGAMENTOS - MODALIDADES - Podem ser adotadas quaisquer das seguintes
modal idades:
pagamento para crédito em conta corrente mantida pelo favorecido em
agência do BANCO no País;
pagamento para crédito em conta de poupança mantida pelo favorecido
em agência do BANCO no País;
pagamento para crédito em conta-salário mantida pelo favorecido em
agência do BANCO no País (disponível somente para Pagamento de
Salários
pagamento contra-recibo anIme, mediante saque em qualquer agência
do BANCO no País;
pagamento para crédito em outro banco no País, mediante DOO e/ou
TED;
fJ pagamento por meto do Gerenciador Financeiro para crédito em conta
corrente mantida pelo favorecido em agência do BANCO no País
(disponivel somente para Pagamento de Salários).
PAGAMENTOS - OPERACIONALIZAÇÂO - As partes se comprometem ao seguinte:
o arquivo de pagamento (arquivo- remessa) deverá ter sido recebido
pelo BANCO, com antecedência mínima de um dia útil, a contar da data
prevista para o débito na conta do CONVENENTE;
o BANCO acatará eventual solicitação de cancelamento e substituição
de arquivo de pagamento, bem como de cancelamento de determinado
lançamento ou lote, desde que receba tal pedido com antecedência
mínima um dia útil a cantar da data estabelecida para o débito na
conta do CONVENENTE;
o BANCO efetuará o débito do valor relativo aos pagamentos na conta
corrente do CONVENENTE que estiver indicada no arquivo-remessa;
a liberação de arquivo de pagamento poderá ser efetuada pelo
CONVENENTE, por interndio do Gerenciador Financeiro ou pelo BANCO,
mediante autorização assinada pelo CONVENENTE;
os pagamentos aos favorecidos serão efetuados nos exatos termos e
valores constantes no arquivo-remessa encaminhado pelo CONVENENTE, com
exceção dos pagamentos com registros rejeitados, não cabendo ao BANCO
qualquer responsabilidade por eventual erro, omissão ou imperfeição
existente no arquivo;
fica estabelecido que a insuficiência de salde em conta, os
problemas técnicos causados pelo CONVENENTE e o não cumprimento, de
sua parte, dos prazos anteriormente mencionados, implicarão adiamento,
na mesma proporção dos atrasos da data do pagamento aos favorecidos;
cabe ao CONVENENTE a responsabilidade de informar ao BANCO a
eventual exclucão de favorecido de seus registros, tão logo seja
efetuado o último pagamento relativo à sua anterior condição.
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PAGAMENTOS - MODALIDADE CONTRA-RECIBO ONLINE:
a) o pagamento será efetuado mediante identificação do favorecido por
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documento oficial de identidade acompanhado do CPF ou PASEP;
b) os recursos correspondentes aos pagamentos não efetivados sezão
devolvidos ao CONVENENTE após o transcurso do prazo estabelecido no
TERMO DE ADESÃO
.
PAGAMENTOS - MODALIDADE CRÉDITO EM CONTA-SALÍtRIO:
o arquivo de cadastro será entregue pelo CONVENENTE com 20 (vinte)
dias de antecedência da data do primeiro pagamento, sendo este o prazo
necessário para o tratamento das informações e entrega do cartão
magnético aos favorecidos;
os favorecidos assinarão termo de recebimento do cartão com normas
de utilização e segurança;
e) o CONVENENTE fica responsável pelo recolhimento, destruição e baixa
do cartão que tiver o pagamento cancelado;
dl no caso de extravio, perda ou danificação do cartão, o BANCO deverá
ser avisado imediatamente;
o BANCO não se responsabilizará por dano ou prejuízo causado a
favorecido, decorrente de quebra de siilo de senha, uso inadequado de
cartão magnético ou falta de comunicação em tempo hábil de eventual
extravio ou perda;
o BANCO não poderá ser responsabilizado por eventuais
inconsistências nas informações prestadas pelo CONVENENTE.
PAGAMENTOS - MODALIDADE CRÉDITO EM OUTRO BANCO NO PAÍS - O CONVENENTE
pode, a seu critério, indicar que o pagamento seja realizado por meio
de DOC ou TED , cabendo ao BANCO, apenas e tão-somente, informar ao
CONVENENTE, por meio de arquivo-retorno, que o pagamento foi enviado
ao Outro banco, não se responsabilizando, portanto, pelo efetivo
lançamento do crédito na conta corrente do favorecido.
Parágrafo único Fica estabelecido que, para efetivação dcc
transferências referidas ao caput desta Cláusula, deverão ser
observados os valores-limites definidos pelo Sistema Financeiro
Nacional.
PAGAMENTOS - MODALIDADE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE POR MEIO DO
GERENCIADOR FINANCEIRO:
a) o CONVENENTE efetuará ao Gerenciedor Financeiro o cad4strOoeoto do
beneficiário do crédito, cabendo ao BANCO, por intermédio da agência
de relacionamento com o cliente, confirmar o cadastramento realizado,
mediante solicitação escrita do CONVENENTE;
bI fica estabelecido que, ao efetuar o cadastramento do beneficiário
do crédito, o CONVENENTE autoriza o BANCO a transferir valores para a
conta do beneficiário cadastrado, acima do limite diário estipulado
pelo BANCO,
PAGAMENTOS - SUFICINCIA DE SALDO EM CONTA - O CONVENENTE manterá nas
datas de pagamentos, em sua conta corrente e agência dcl ínjdas no
TERMO DE ADESÃO, saldo suficiente para os pagamentos indicados.
CONDIÇÕES PARA LIQUIDAÇÃO ELETRÔNIcA DE TÍTULOS
LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS - OBJETO - O BANCO prestará ao
CONVENENTE o serviço de liquidação, por meio eletrônico, bloqueto de
cobrança onde o CONVENENTE figure como sacado.
Parágrafo único - O BANCO fornecerá ao CONVENENTE, desde que
solicitado, documento comprobatôrio da iiquidaçâo eletrônica de
título.
LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS - ARQUIVO-REMESSA - O CONVENENTE
enviará ao BANCO arquivo-remessa contendo e descrição do blr'queto de
cobrança a ser debitado em sua conta corrente.
Parágrafo Primeiro arquivo de pagamento (arquivo-remessa) deverá ter
sido recebido pelo BANCO, com antecedência mínima de um dia Otil, a
contar da data prevista para o débito na conta do CONVENENTE.
Parágrafo Segur.do - O CONVENENTE autoriza o BANCO a efetuar o débito
do valor relativo aos pagamentos por ele ordenados, na conta corrente
que indicar no arquivo-remessa.
Parágrafo Terceiro O CONVENENTE expressamente autoriza o débito em
sua conta corrente, indicada no TERMO DE ADESÃO, de valor referente à
diferença reclamada pelo banco destinatário de crédito, detectada
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quando da apresentação á Câmara de Compensação, e de valor(es)
referente(s) a eventual)s encargo(s
Parágrafo Quarto - O valor referente a pagamento recusado por banco
destinatário de crédito e devolvido por ocasião da apresentação do
respectivo título à Câmara de Compensação será creditado na conta
corrente indicada no TERMO DE ADESÃO. cabendo ao CONVENENTE, nesta
hipótese, providenciar o pagamento do titulo recusado.
Parágrafo Quinto A remessa não poderá conter tftulo vencido ou a
vencer com prazo superior a sessenta dias da data do envio.
Parágrafo Sexto O CONVENENTE poderá solicitar por meio eletrônico
recebimento do hioqueto de cobrança em que seja sacado e esteja
colocado em cobrança registrada junto ao BANCO.
Parágrafo Sétimo A informação necessáiia á caracterização e
individualização do bloqueto de cobrança a pagar, digitalizada no
arquivo-remessa, é de exclusiva responsabilidade do CONVENENTE.
LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS - ARQUIVO-RETORNO - O BANCO enviará
ao CONVENENTE, no dia seguinte ao do processamento, todas as
ocorrências referentes ao bloqueto de cobrança, devendo o CONVENENTE
acompanhar, diariamente, todas as ocorrências de processamento
mencionadas no arquivo-retorno repassado pelo BANCO.
LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS - CANCELN4ENTO DE PAGANE}rro - A
solicitação de cancelamento de pagamento agendado deve ser efetuada
pelo CONVENENTE mediante envio de comando específico no
arquivo-remessa impreterivelmente até as 18h30 (dezoito horas e trinta
minutos) do dia programado para o pagamento.
LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS - LIMITE DE DÉBITO POR
ARQUIVO-REMESSA - Fica estabelecido o limite de débito por
arquivo-remessa indicado no TERMO DE ADESÃO, que não pode ser
excedido, ainda que haja saldo em conta corrente, salvo se houver
autorização, por escrito, do CONVENENTE.
LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS - SUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA - O
CONVENENTE manterá nas datas de pagamentos, em sua conta corrente e
agência definidas no TERMO DE ADESÃO, saldo suficiente para pagamento
dos títulos, observado-se, ainda, que o BANCO somente Liquidará os
títulos relacionados no arquivo-remessa até o saldo existente em conta
corrente.
LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE - Fica
estabelecida a isenção da responsabilidade por parte do BANCO:
por falha em equipamento do CONVENENTE, que gere atraso ou
impossibilite pagamento de título;
por erro de processamento decorrente de informação incompleta e/ou
inexata, fornecida pelo CONVENENTE;
por qualquer outra ocorrência estranha aos padrões de operação do
sistema de Liquidação Eletrônica de Títulos do BANCO.
CONDIÇÕES COMUNS FINAIS
VIGÊNCIA -. O Contrato terá vigência de doze meses a contar da data da
assinatura aposta no TERMO DE ADESÃO, ficando automaticamente
prorrogado por iguais e sucessivos períodos se não houver expressa
manifestação em contrário de qualquer das partes, mantidas as
Cláusulas e condições pactuadas.
RESILIÇÃO - É facultado a qualquer das partes denunciar o Contrato,
mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem
qualquer ônus, ficando assegurada a conclusão das tarefas iniciadas
anteriormente à comunicação
FORO - Fica eleito o foro da cidade onde se localiza a agência do
BANCO em que foi formalizado o TERMO DE ADESÃO, podendo o BANCO optar
pelo foro da matriz do CONVENENTE.
REGISTRO - Estas Cláusulas Gerais estão registradas no Cartório do
Primeiro Ofício de Registro Civil. Títulos e Documentos de
Brasília-DE, sob o número 635648.
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TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO
CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INTRODUÇÃO

BANCO

Banco do Brasil S.A.
CNPJ: 00-000.000/0001-91
Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1. Bloco C, Lote 32.
Cidade: Brasilia
UF: DF CEP: 70.073-901
Agência: Empresarial Centro (SP(
Prefixo-dv: 3344-5
CONVENNTE
Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACIONAL
NPJ: 00.676.262/0001-70
Conta corrente: 13.000-1, 140.808-9, 123.456-0, 1,313-7, 113.113-3,
191.919-9.
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - Centro.
Cidade: São Paulo
UF: SP CEP: 01.019-000

o Banco do Brasil. S.A., por sua agência supra, doravante denominado
apenas BANCO, neste ato representado pelos Senhores no final
assinados, pactua com o CONVENENTE acima identificado, representado
pelos senhores no final assinados, as condiçães adiante estabelecidas
neste TERMO DE ADESÃO e nas CLÁUSULAS GERAIS DC CONTRATO C'NICO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, registradas no Cartório do Primeiro Oficio de
Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasilia (DF),
arquivadas em cópia microfilmada sob número 635648, em 13.01,2005, às
quais o CONVENENTE adere e declara, ao assinar este Termo, dele ter
pleno conhecimento, estar de acordo com seu teor, ter recebido cópia
das referidas CLÁUSULAS GERAIS, bem como das informaçóes técnicas
referentes à sistemática de transmissão e recepção de dados.
PAB.&METROS PARA COBRANÇA:

conta para crédito do resultado da Cobrança:
Agcia:3344-8.
Conta corrente: 123.456-O.

".

[1

periodicidade para débito de tarifa:
[11 1-diária; 2-semanal (*2); 3-quinzenal (*3): 4-primeiro dia útil
do mês; 5-dia fixo do mês.
(-] dia fixo do mês
(*2) último dia da semana; (*3) dia 15 e 1ltimc dia do mês.
conta para débito de tarifa:
gência: 3344-8.
Conta Corrente: 123.456 O.
float: [1] dias
Prazo para baixa automática de título vencido: [-) dias
Tarifas - A CONVENENTE pagará ao BANCO, por evento, o seguinte
percentual sobre o valor da respectiva tarifa divulgado na Tabela
de Tarifas - Pessoa Jurídica, disponível em qualquer agência do
BANCO.

Percentual
100%
100%
100%

Serviço
Liquidação de títulos
Envio para protesto
Sustação/cancelaríiento de protesto
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TERMO DE ADESÃO AS CLÁUSULAS GERAIS DO
CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARÂMETROS PARA DEPÓSITO IDENTIFICADO:
a) conta para crédito identificado:
Agência: 33448.
Conta corrente: 13.000-1, 123.456-0, 1.313-7,
113.113-7, 131 .113-1.
b) conta para débito de tarifa:
Agência: 3344-8.
Conta corrente: 13.000-1, 123.456-0, 1.313-7,
113.113-7, 131.113-1.
c) Tarifas - A CONVENENTE pagará ao BANCO, por evento, o seguinte
percentual sobre o valor da respectiva tarifa divulgado na Tabela
de Tarifas - Pessoa Jurídica, disponível em qualquer agência do
BANCO.
Percentual
25%
25%

o

Serviço
Depósito Identificado sem aviso
Depósito Identificado com aviso

PARÂMETROS PARA DÊBITO AUTOMÁTICO:
a) contas para crédito automático dos convênios Municipars:
a.1 - 5% (cinco por cento) na Agência: 3344-8 Conta Corrente:
123.456-O de titularidade do Partido dos Trabalhadores
Diretório Nacional;
a.2 - 20% (vinte por cento) na conta do Diretório Estadual,
indicada pelo
CONVENENTE
na carta de Solicitação de
Cadastramento de Convênio de Débito Programado, documento que
passará a integrar o presente TERMO DE ADESÃO para todos os
fins e efeitos de direito;
a.3 - 75% (setenta e cinco por cento) na conta do Diretório
Estadual, indicada pelo CONVENENTE na carta de Solicitação de
Cadastramento de Convênio de Débito Programado, documento que
passará a integrar o presente TERMO DE ADESÃO para todos os
fins e efeitos de direito;

S

b) contas para crédito automático dos convênios Estaduais:
b.1 - 10% (dez por cento) na Agência: 3344-8 Conta Corrente:
123.456-O de tituIaridade do Partido dos Trabalhadores
Diretório Nacional;
b.2 - 90% (noventa por cento) na conta do Diretório Estadual,
indicada pelo
CONVENENTE
na carta de Solicitação de
Cadastramento de Convênio de Débito Programado, documento que
passará a integrar o presente TERMO DE ADESÃO para todos os
fins e efeitos de direito;
e) periodicidade para débito de tarifa:
[31
O-na data do evento; 1-na data da liberação do float; 2-no
enésimo dia útil do fflS; 3-em dia fixo do mês; 4-no primeiro
dia útil da semana seguinte; 5-no primeiro dia útil da
quinzena seguinte; 6-no enésimo dia útil do mês seguinte.
[31] dia fixo do mês, enésimo dia útil do mês ou enésimo dia útil
do mês seguinte.
d) conta para débito de tarifa:
Agência: 3344-8.
Conta corrente: 123.456-0.

1/
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TER) DE ADESÀO ís CLÁUsULAS GERAIS DO
CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS

e> float: número de dias [01) e percentual de retenção [100,00)
responsável pela coleta e guarda da Autorização de Débito:
[2] 1-Banco; 2-Convenente; 3-Banco e Corwenente.
Tarifas - A CONVENENTE pagará ao BANCO, por evento, o seguinte
valor:
valor (R$)
0,54
2,00

Serviço
Débito Programado em c/c-automátic(D--s/ aviso
Estorno de débito automático efetuado

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONVENENTE se responsabiliza integralmente pela
exatidão das informações constantes nas autorizações de débito e dos
números de conta informados para débito e crédito.

PAR.ÃIIETROS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO A FORNECEDORES E
PAGAMENTOS DIVERSOS:
conta para débito do pagamento e crÉdito por devolução de pagamento
recusado:
Agência: 3344-6.
Conta corrente: 13.0001.
periodicidade para débito de tarifa:
[1] 1-diária; 2 semanal (*5) ; 3-quinzenal (*6) ; 4-último dia do
mês; 5-dia fixo do mês.
[-1 dia fixo do mês
(*5) último dia da semana; (*6) dias 1 e 15 do mês.
conta para débito de tarifa:
Agência: 33448.
Conta corrente: 13.000-1.
float: número de dias [01) e percentual de retenção
E-] dias: prazo para devolução à CONVENENTE dos recursos relativos
a pagamento não efetivado na modalidade contra-recibo online.

valor máximo para arquivo-remessa: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta
mil reais)
responsabilidade pela liberação e confirmação de arquivos:
[1] 1-do Banco; 2--do Convenente.
f) Tarifas - A CONVENENTE pagará ao BANCO, por evento, o seguinte
percentual sobre o valor da respectiva tarifa divulgado na Tabela
de Tarifas - Pessoa Jurídica, disponivel em qualquer agência do
BANCO.
Percentual
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Serviço
PAG SALARIO - CREDITO C/C
PAG SALARIO - DOC/TED
PAG A FORNECEDOR - CREDITO C/C
PAG A FORNECEDOR - DOC/TED
PAG DIVERSOS - CREDITO dc
PAG DIVERSOS - DQCITED

(1
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CONTRATO tiHICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Vai este assinado em 02duas) vias, com as testemunhas abaixo.
/ São Paulo, 06/06/2005.
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L', brasileiro, solteiro,
EDSON 4ARE
bancári,,ridente
e domiciliado em São Paulo
o
- SP, carteira de identidade rir.: 11952740,
emitida pela SSP SP em 25/10/1977, CPF nr.:
043.391 .948-59.

CONVENENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRTóRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.262/0l-7O

NEJlelro1 do
srvidor pú.biico federal, residente e
d$Smicíliado em São Paulo - SP, carteira de
identidade nr.: 205142, emitida pela SSP CE em
22/10/1966, CPF nr,: 998.068.789-87.

DELUBIO SOARES DE CASTRO, rasileiro,

solteiro, protessor, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, cart.elra de identidade nr.:
421646, emitida pela SSP GO em 15/09/1973, CPF
nr. 129995,981-49
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A) PROCESSO DEELEICOES
(.NRFTAS - PE020 13
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1-NORMASGERAIS
Art. 1°: As direções zonais, muZZ4dos
is, nacional e os respectivos (as) presidentes, membros dos Conselhos Fiscais e das Comissões de
serão eleitos (as) pelo voto direto e secreto dos (as) filiados(as).
Obs: No Estado de São Pau/o, também ocorrerá voto direto e secreto para escolha de coordenador(a) e coordenação junto ao PEO.

Art. 20: As eleições serão realizadas em todo o país no dia 10 de novembro de 2013, das 9 às 17 horas, de acordo
com o horário de cada região do país.
Art. 30: As instâncias municipais e zonais devem convocar atividades partidárias com ampla
divulgação a todos (as) os (as) filiados (as),
§ 1° Estas atividades partidárias deverão ser realizadas até 12 de agosto de 2013.
§ 20 As listas de credenciamento para estas atividades partidárias serão elaboradas pela instância
nacional, disponíveis na Internet através do SisPED.
§ 3° Caberá à executiva municipal organizar a relação dos filiados (as) que participaram
das atividades partidárias e informar as instâncias superiores do partido:
quando a Direção Municipal tiver acesso à Internet, até o dia 30 de setembro de 2013,
através do S1sPED;
quando a Direção Municipal não tiver acesso à Internet, até o dia 16 de agosto de 2013, através
dos correios, em correspondência que deverá ser enviada para os diretórios estaduais;
§ 40 Entende-se como atividade partidária:
qualquer evento ou ação organizada pelas instâncias partidárias
qualquer evento ou ação organizada pelos setoriais e secretarias setoriais;
qualquer evento ou ação organizada pelos mandatos, desde que convocados pelas
instâncias partidárias;
a adesão ao abaixo assinado do PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR SOBRE A
REFORMA POLÍTICA.
a participação nos debates organizados pelas Comissões de Organização Eleitoral
§ 5°: Os filiados (as) que exercem cargos eletivos, ou cargos de direção no partido encontram-se
em atividade permanente e têm o direito de voto garantido, desde que observadas as demais
condições previstas no artigo 11.
Art. 40: A Comissão de Organização Eleitoral Nacional, conforme calendário a ser definido, organizará, no mínimo, 5 debates entre os (as) candidatos (as) à presidência e os demais entre as
chapas em acordo com seus respectivos representantes;

Parágrafo único: A Comissão de Organização Eleitoral organizará quatro debates pela TVPT
e pela RádioPT.
Art. 5°: Para a eleição dos (as) delegados (as) e das direções em todos os níveis deverão ser cumpridas as
seguintes exigências:
1)0 princípio da proporcionalidade será estritamente observado na composição final de delegações, instâncias
e organismos, em todas as eleições onde houver disputa por chapas garantindo-se, à chapa que obtiver maioria
absoluta dos votos válidos, o preenchimento da maioria absoluta das vagas;
A eleição do (a) presidente das instâncias zonais, municipais, estaduais e nacional será realizada em votação separada.
Será assegurado o registro de chapas incompletas, desde que obedecido o limite previsto no inciso III do artigo 22.
As direções partidárias, delegações e cargos com função específica de secretarias deverão ter paridade de
gênero (50% de mulheres e 50% de homens);
Na composição final dos diretórios e das executivas, 20% (vinte por cento) de seus membros deverão ter
menos de 30 (trinta) anos de idade. No cálculo da composição da cota a fração igualou superior a 0,5
representará a indicação de mais um membro;
As composições finais dos Diretórios e das Executivas devem reservar 20% (vinte por cento) de suas vagas a negros e índios, exceto nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde serão
observadas as porcentagens previstas na tabela abaixo. No cálculo da composição da cota a fração igual
ou superior a 0,5 representará a indicação de mais um membro:

São Paulo

14%

Paraná

11%

Rio Grande do Sul

6%

Santa Catarina

6%

.

Somente serão considerados válidos os votos dados às chapas, excluídos os votos brancos e nulos;
O preenchimento das vagas para as direções, órgãos e delegações observará estritamente a ordem dos
nomes apresentados pelas chapas, não sendo admitida qualquer modificação posterior à realização PED;
Os componentes da chapa não eleitos serão considerados suplentes, cuja convocação para eventual substituição temporária, ou definitiva em caso de vacância, observará a ordem referida no inciso anterior.

J

e suplentes das direções partidárias, dos Conselhos Fiscais e das
Art. 60: O mandato dos ntbrcgpfet
4
(qatnâ,
nos.
Comissões de Ética eleitos ser
§ 1°: Os Encontros partidário
e serão
zados no 20 semestre de 2015 poderão, por decisão de 2/3 (dois
sso de eleição direta para renovação da respectiva instância, que
terços) de seus delegados (as) nvocar
assumirá a direção partidária c o rc3a11mandato.
§ 20: Nos municípios acima de 40 mil eleitores a Comissão de Ética e o Conselho Fiscal serão compostos
por 6 membros efetivos e 4 suplentes;
§ 30: Nos municípios entre 20 e 40 mil eleitores a Comissão de Ética e o Conselho Fiscal serão compostos
por 4 membros efetivos e 2 suplentes;
§ 30: Nos zonais e nos municípios com menos de 20 mil eleitores não serão eleitos o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética.
Art. 70: No Processo de Eleições Diretas (PED), as instâncias partidárias correspondentes constituirão, com recursos
partidários, o Fundo Eleitoral Interno (FEl), observando o previsto pelo artigo 209 do estatuto do PT.
§10: O financiamento para o pagamento das despesas das chapas e candidatos ou candidatas às eleições internas
será exclusivo através do FEl.
§20: Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o filiado ou filiada poderá contribuir para as campanhas internas
das chapas e dos candidatos ou candidatas de sua preferência, desde que a contribuição seja efetuada através do
FEl, que para tal manterá uma conta específica para cada chapa e candidatura. Os diretórios, em todos os níveis,
garantirão uma distribuição de recursos mínima a cada chapa - dentro do total disponibilizado pela instância- de
acordo com a metodologia do fundo partidário, isto é, um mínimo igual para todos, e, a partir disso, uma parte
proporcional ao número de assentos na instancia correspondente. A parte igual somada será equivalente a 50%
dos recursos do FEl. Estes recursos devem ser aplicados exclusivamente nas atividades do PED conforme regulamento e regras partidárias.
§30: Será assegurado às chapas concorrentes, em igualdade de condições, acesso ao conjunto dos filiados e filiadas,
espaço nas sedes e na imprensa partidária.
§40: As instâncias partidárias correspondentes deverão produzir, no mínimo, uma publicação de apresentação das
teses e chapas concorrentes, a ser enviada a todos os filiados (as) através do correio ou meio equivalente, podendo
ainda viabilizar debates públicos entre as chapas nos meios de comunicação de massa.
§50:participarem de debates sobre o PED organizados por meios de comunicação de massa sem que tenham sido
convidados (as) todos (as) os (as) concorrentes;
Art. 80: As chapas e candidaturas presidenciais, em qualquer nível, terão o cancelamento do registro da chapa ou
da candidatura pela direção executiva de nível respectivo, cabendo recurso ao nível superior, se:
§10: arrecadarem recursos para financiar suas respectivas campanhas de pessoas
jurídicas de qualquer espécie ou de não filiados (as) ao PT;
§20: transportarem ou financiarem o transporte de filiados (as).
§30: contratarem serviços de telemarketing; de equipes para colar cartazes ou distribuir material; de transporte
aéreo em vôo fretado quando houver linha regular; e de pessoas para visitar filiados

fl

§40: realizarem qualquer propaganda paga ou cedida através do rádio, TV, jornais, internet, "outdoors" ou outros veículos de mídia.
§50:participarem de debates sobre o PED organizados por meios de comunicação de massa sem que tenham sido
convidados (as) todos (as) os (as) concorrentes;
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO ELEITORAL
Art. 90: Todos os aspectos organizativos do PED estarão sob responsabilidade de uma Comissão de Organização
Eleitoral, a ser formada em cada instância partidária, até 15 (quinze) dias antes do fim do prazo de inscrição de
chapas do respectivo nível.
§ 1°: A Comissão de Organização Eleitoral será subordinada à Comissão Executiva da respectiva instância, que
definirá a quantidade de seus componentes.
§2°: A Comissão a que se refere esse artigo será composta de acordo com a propordonalidade existente no respectivo Diretódo;
§ 30: A chapa que não tiver, de acordo com o critério acima, representante na Comissão de Organização Eleitoral da
instância correspondente, poderá indicar um (a) observador(a) para acompanhamento dos trabalhos;
§ 40: Nos municípios com menos de 1.000 filiados(as) aptos(as) a votar no PED e nos diretórios Zonais, ou quando
se tratar de Comissão Provisória, a organização do PED será efetuada pela própria Comissão Executiva ou Comissão
Provisória, observado o disposto no parágrafo anterior.
FILIADOS (AS) E MUNICÍPIOS APTOS AO PED
Art. 100: Observadas as demais normas estatutárias pertinentes, poderão votar e ser votados (as) no PED 2013
os (as) filiados (as) ao Partido que tenham sido aprovados pelas instâncias municipais correspondentes até o
dia 10 de novembro de 2012 e participado das plenárias de filiação até o dia 12 de agosto de 2013, que neste caso

=
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terão, excepcionalmente, suas datas de filiação retroagidas para 10/11/2012, quando obedecido o cronograma abaixo.
PRAZO
Prazo para entrega dos pedidos de filiação
lníc,o do prazo para impugnação dos pedidos de filiação

I[rJÁH

Ift*/i1l

30 OLJT
31 OLJT

Fim do prazo para impugnação dos pedidos de filiação

8 NOV

Fim do prazo para anãlise pelas executivas
dos pedidos de filiação

lo NOV

Prazo para registro no Sisfil dos pedidos
analisados pelas executivas

lo D EZ

Prazo para postagem dos formulários de filiação e atas.
Apenas para os municípios que não aderiram ao Sisfil.

lo DEZ

Fim do prazo para realização das plenárias de filiação.
Prazo para postagem das listas de presença das plenárias
de filiação. (Apenas paras os municípios
que não aderiram ao Sisfil).
Prazo para registro no Sisfil dos filiados
das plenárias defiliação.
que partiQ

12 AGO
12 AGO

30ET
::

r

§10: A ata da reunião da (omis Exejtiva 4a relação dos pedidos de filiação analisados deverão ter ampla e
imediata divulgação a todos (4s (
s.
§20: Serão consideradas tar1Iém a parti$ipação nas plenárias convocadas por mandatos, setoriais
ou secretarias setoriais, ded_guepreyjbmente autorizadas, organizadas e acompanhadas pelas
respectivas instâncias partidárias, com a pauta história e concepção, deveres e direitos.
Parágrafo único: A ata da reunião da Comissão Executiva e a relação dos pedidos de filiação analisados deverão

Comunidade PT (área exclusiva para os (as) filiados(as) do PT na Internet);
§ 40: Os Diretórios Municipais terão prazo até o dia 30 de agosto de 2013 para enviar ao DN a relação das transferéncias recebidas;
§ 5°: Os municípios que já aderiram à Rede PT Brasil poderão efetuar as transferências pela Internet, no mesmo
prazo do parágrafo 40, através do SisFil -Sistema de Filiados(as);
§ 60: O disposto neste artigo também se aplica aos (às) filiados(as) que desejam efetuar transferência
de Diretório Zonal dentro do mesmo município, não sendo exigida neste caso, a comprovação prevista
nos parágrafos 1° e 20 .

ter ampla e imediata divulgação a todos (as) os (as) filiados.
Art. 11: Somente participarão do PED 2013 os municípios com diretórios municipais constituídos.
§ 1°: Os municípios com Comissão Provisória constituída poderão realizar eleição somente em nível municipal para
a eleição da direção correspondente.
§ 20: Nos municípios que tenham sua Comissão Provisória constituída após 10 de novembro de 2013, os filiados
que participarem das plenárias de filiação realizadas até 14 de maio de 2012 poderão votar e ser votados somente
em nível municipal.
§ 30: Os (as) filiados(as) nos municípios citados nos parágrafos 1° e 20 poderão concorrer ao cargo de presidente
ou integrar chapas às direções das instâncias superiores desde que estejam registrados no Cadastro Nacional de
Filiados com data de filiação até 10 de novembro de 2012.

Art. 14: Será instalada na sede do PT em Brasília uma urna para participação da eleição, somente em nível nacional, dos(as) filiados(as) que se cadastrarem para tanto até o dia ide outubro de 2013, junto à Secretaria Nacional
de Organização.
Art. 15: Aplicam-se aos (às) filiados(as) ao PT no Exterior as mesmas regras estabelecidas para o PED Nacional.
Parágrafo único: Os Núcleos no Exterior deverão informar à Secretaria de Relações Internacionais, até o
dia ide outubro de 2013, os locais de votação, que serão divulgados a partir de 10 de outubro de 2013 na
página do P1 na Internet.

IV- COMPOSIÇÃO DOS DIRETÓRIOS:
Art. 12: As listas de filiados (as) aptos(as) a votar serão elaboradas pela instância nacional a partir do Cadastro
Nacional de Filiados(as) e nelas serão incluídos (as) os filiados e filiadas que:
Tenham pelo menos um ano de filiação em 10 de novembro de 2013;
Tenham participado de pelo menos uma das atividades partidárias a que se refere o artigo 30 deste regulamento;
Estejam em dia com as contribuições financeiras partidárias, observadas as normas previstas neste regulamento.

Art. 16: O Diretório Nacional terá 82 (oitenta e dois) membros titulares, mais o(a) Presidente eleito(a) e os(as)
Líderes das Bancadas Federais (Câmara dos Deputados e Senado).

Parágrafo único: Até o dia 10/10/2013 as instâncias partidárias deverão entregar a todas as chapas e
candidatos(as) a presidente a cópia da lista de filiados(as) aptos(as) a votar naquela instância, podendo ser
entregue aos (às) representantes das chapas e dos (as) candidatos(as) à presidência, desde que estejam formalmente constituídos perante as instâncias partidárias.

Bancada na Assembléia Legislativa Estadual:

Art. 13:0(a) filiado(a) que transferiu seu título de eleitor só poderá votar e ser votado no PED de seu novo domicílio eleitoral se tiver solicitado até o dia 12 de agosto de 2013 a transferência de sua filiação, por escrito, ao Diretório
Municipal de origem (onde está filiado).
§ 10: O(a) filiado(a) deverá apresentar o novo título de eleitor ou o comprovante da Justiça Eleitoral de seu pedido
de transferência;
§ 20: O Diretório Municipal poderá também fazer a conferência do domicilio eleitoral no "site" do TSE na Internet
(www.tse.gov.br ),
§ 30: Os (as) filiados(as) também poderão solicitar sua transferência, no mesmo prazo

to no caput, através da

40

Art. 17: Os Diretórios Estaduais terão a seguinte composição, além do(a) Presidente eleito(a) e do(a) Líder da

TITULARES
1
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36
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40
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Acima dei até 3 milhões

46

4
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50
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Acima de 5 até 7 milhões
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6

Acima de/ milhões
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Art. 18: Os Diretórios Mu

pairão

nte composição, além do(a) Presidente eleito(a) e do(a) Líder da

Bancada na Câmara
II]t{t1lÍíI1t1l*.
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Acima dei 00 até 200 mil
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Acima de 200 até 500 mil
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Acimade500mil
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Art. 19: Os Diretórios Zonais terão a seguinte composição, além do (a) Presidente eleito:

subscritas pelos (as) responsáveis das chapas formalmente constituídos (as) perante a instância correspondente;
§20: Os textos de apresentação dos (as) candidatos (as) a Presidente devem ser entregues com no máximo 5 (cinco)
laudas (7 mil caracteres com espaços), subscrito pelo (a) candidato (a);
§30: Até 10 (dez) dias após o fim do prazo de inscrição as teses ou as apresentações poderão ser modificadas pelos
(as) respectivos (as) representantes.
Art. 22: A inscrição de chapa será feita em formulário conforme modelo definido pela SORG Nacional.
Parágrafo único: No ato da inscrição deverão ser indicados (as) 3 (três) filiados (as) como responsáveis pela
mesma durante o processo eleitoral.
Art. 23: No ato da inscrição a chapa deverá apresentar os nomes completos dos filiados para o Diretório, o Conselho
Fiscal e a Comissão de Ética correspondentes;
1. Nas chapas nacionais, a lista de candidatos (as) ao Diretório deverá ser composta por filiados (as) de, no
mínimo, 9 (nove) Estados da federação;
II. Os (as) candidatos (as) ao Conselho Fiscal e Comissão de Ética não poderão integrar o respectivo Diretório;
111.0 número de componentes de cada chapa deverá ser, no máximo, até um terço a mais que o número de
vagas em disputa e, no mínimo:
30% das vagas em disputa para as chapas nacionais;
50% das vagas em disputa para as chapas estaduais, municipais e zonais;
O disposto no inciso anterior deve ser respeitado para os (as) candidatos (as) ao Diretório, à Comissão de
Ética, ao Conselho Fiscal e para os (as) candidatos (as) a delegados (as) ao respectivo Encontro;
As chapas deverão respeitar a paridade de gênero e as cotas étnicas e geracionais previstas no estatuto do

V- INSCRIÇÃO DE CHAPAS E DE NOMES

Partido;
É permitido ao (à) filiado (a) inscrever-se simultaneamente em diferentes chapas, desde que em diferentes

Art. 20: A inscrição de chapas ou dos nomes dos(as) candidatos(as) a Presidente, deverá ser feita perante a Comissão Executiva correspondente, observando-se os seguintes prazos:
1) Até 13 de julho de 2013 em nível nacional;
Até 12 de agosto de 2013 em nível estadual;
Até lide setembro de 2013 em nível municipal e zonal.
Obs: No Estado de São Paulo, será definida urna data entre 12/08 e 11/09 para escolha de coordenador(a) e coordenação
§ 1°: Até dez dias após o término dos prazos a que se refere o caput deste artigo, os(as) representantes das chapas,
poderão solicitar a substituição dos nomes inscritos, sendo vedado o aumento do número de inscritos.
§ 20: antes da inscrição das teses e chapas, ocorrerá uma fase pré-congressual, de debate partidário em todos os
níveis, aberta no 330 aniversário do Partido e organizada pela direção.
Art. 21: Para a entrega das teses das chapas e dos textos de apresentação dos (as) candidatos (as) a Presidente, nos
diferentes níveis, deverão ser observados os mesmos prazos previstos no artigo 19.
§10: As teses devem ser apresentadas com no máximo 15 (quinze) laudas (21
w

cteres com espaços) e serão

níveis (zonal, municipal, estadual e nacional);
§ 1°: As chapas nacionais deverão apresentar a lista de candidatos (as) a delegados (as) ao 5 0. Congresso Nacional
do PT, que deverá ser composta por filiados (as) de, no mínimo, 9 (nove) Estados da Federação;
§ 20: As chapas estaduais, municipais e zonais deverão apresentar a lista de candidatos (as) a delegados(as) ao seu
respectivo Encontro, respeitando os mesmos critérios de gênero, geracional e étnico previstos para as chapas que
concorrem às direções.
Art. 24: No ato de inscrição das chapas todos os seus componentes deverão ter quitado suas contribuições financeiras.
§ 1°: A comprovação da quitação será feita através do SACE, que informará as instâncias partidárias sobre a situação financeira dos componentes através de sistema informatizado;
§ 20: Quando for identificada a inadimplência de componentes das chapas, os (as) mesmos (as) serão automati-

.

camente indeferidos.
§ 30: O disposto no presente artigo também se aplica aos (às) candidatos(as) a presidente.

4inte composição, além do(a) Presidente eleito(a) e do(a) Líder da

Art. 18: Os Diretórios Municip
Bancada na Câmara deVereado (as)'V
LJ.
1
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1IIIJLtt!I

Até lOmil

12

2

Acima delO até 20 mil

16

3

Acima de 20 até 40 mil

22

4

Acima de 40 até 100 mil

26

5

Acima de 100 até 200 mil

32

6

Acima de 200 até 500 mil

36

7

Acima deSOOmil

44

Art. 19: Os Diretórios Zonais terão a seguinte composição, além do (a) Presidente eleito:

subscritas pelos (as) responsáveis das chapas formalmente constituídos (as) perante a instância correspondente;
§2 0: Os textos de apresentação dos (as) candidatos (as) a Presidente devem ser entregues com no máximo 5 (cinco)
laudas (7 mil caracteres com espaços), subscrito pelo (a) candidato (a);
§30: Até 10 (dez) dias após o fim do prazo de inscrição as teses ou as apresentações poderão ser modificadas pelos
(as) respectivos (as) representantes.
Art. 22: A inscrição de chapa será feita em formulário conforme modelo definido pela SORG Nacional.
Parágrafo único: No ato da inscrição deverão ser indicados (as) 3 (três) filiados (as) como responsáveis pela
mesma durante o processo eleitoral.
Art. 23: No ato da inscrição a chapa deverá apresentar os nomes completos dos filiados para o Diretório, o Conselho
Fiscal e a Comissão de Ética correspondentes;
1. Nas chapas nacionais, a lista de candidatos (as) ao Diretório deverá ser composta por filiados (as) de, no
mínimo, 9 (nove) Estados da federação;
Ii Os (as) candidatos (as) ao Conselho Fiscal e Comissão de Ética não poderão integrar o respectivo Diretório;

111.0 número de componentes de cada chapa deverá ser, no máximo, até um terço a mais que o número de
vagas em disputa e, no mínimo:
30% das vagas em disputa para as chapas nacionais;
50% das vagas em disputa para as chapas estaduais, municipais e zonais;
O disposto no inciso anterior deve ser respeitado para os (as) candidatos (as) ao Diretório, à Comissão de
Ética, ao Conselho Fiscal e para os (as) candidatos (as) a delegados (as) ao respectivo Encontro;
As chapas deverão respeitar a paridade de gênero e as cotas étnicas e geracionaís previstas no estatuto do
V- INSCRIÇÃO DE CHAPAS E DE NOMES
Art. 20: A inscrição de chapas ou dos nomes dos(as) candidatos(as) a Presidente, deverá ser feita perante a Comissão Executiva correspondente, observando-se os seguintes prazos:
1) Até 13 de julho de 2013 em nível nacional;
Até 12 de agosto de 2013 em nível estadual;
Até lide setembro de 2013 em nível municipal e zonal.
Obs: No Estado de São Paulo, será definida urna data entre 12/08 e 11/09 para escolha de coordenador(a) e coordenação

§ 1°: Até dez dias após o término dos prazos a que se refere o caput deste artigo, os(as) representantes das chapas,
poderão solicitar a substituição dos nomes inscritos, sendo vedado o aumento do número de inscritos.
§ 2 0: antes da inscrição das teses e chapas, ocorrerá uma fase pré-congressual, de debate partidário em todos os
níveis, aberta no 33 0 aniversário do Partido e organizada pela direção.

Partido;
Vi. É permitido ao (à) filiado (a) inscrever-se simultaneamente em diferentes chapas, desde que em diferentes
níveis (zonal, municipal, estadual e nacional);
§ 1°: As chapas nacionais deverão apresentar a lista de candidatos (as) a delegados (as) ao 5°. Congresso Nacional
do PT, que deverá ser composta por filiados (as) de, no mínimo, 9 (nove) Estados da Federação;
§ 2 0: As chapas estaduais, municipais e zonais deverão apresentar alista de candidatos (as) a delegados(as) ao seu
respectivo Encontro, respeitando os mesmos critérios de gênero, geracional e étnico previstos para as chapas que
concorrem às direções.
Art. 24: No ato de inscrição das chapas todos os seus componentes deverão ter quitado suas contribuições financeiras.
§ 1°: A comprovação da quitação será feita através do SACE, que informará as instâncias partidárias sobre a situação financeira dos componentes através de sistema informatizado;
§ 2 0: Quando for identificada a inadimplência de componentes das chapas, os (as) mesmos (as) serão automati-

Art. 21: Para a entrega das teses das chapas e dos textos de apresentação dos (as) candidatos (as) a Presidente, nos
diferentes níveis, deverão ser observados os mesmos prazos previstos no artigo 19.
§1°: As teses devem ser apresentadas com no máximo 15 (quinze) laudas (21 mil cara eres com espaços) e serão

camente indeferidos.
§ 3 0: O disposto no presente artigo também se aplica aos (às) candidatos(as) a presidente.

Art. 25: A inscrição de candid (a) a-pfsi4ne será feita em formulário próprio, conforme modelo definido
pela SORG Nacional, e deverá
r stcrit4elo (a) próprio (a) candidato (a) e por uma comissão de 3 (três)
filiados(as), que serão os (as) re nsáveis pIcandidatura durante o processo eleitoral;
1°: O (a) candidato (a) a presi te poderá sr substituído (a) em caso de doença grave, acidente grave, morte
ou renúncia, devendo a substit' o saprtada pela comissão prevista no caput, até, no máximo cinco dias
após a ocorrência do fato.
§ 20: A inscrição de candidato (a) a presidente, em todos os níveis, deverá ser acompanhada por uma lista de apoiamento subscrita por 0,1% (zero vírgula um por cento) do total de filiados (as) do respectivo nível informados pela
SORG no dia 31/03/2013. No caso da candidatura a presidente nacional a lista de apoiamento deverá ser subscrita
por filiados (as) de, no mínimo, 9 (nove) Estados da Federação.

§ 30: Em nível nacional, o prazo para julgamento das impugnações ou contestações pela Câmara de Recursos do
DN será até o dia 09/08.
§ 40: Em nível estadual, o prazo para julgamento das impugnações ou contestações pela CEE será até o dia 09/09.
Desta decisão caberá recurso à instância nacional, a ser apresentado até o dia 12/09, que deverá ser julgado pela
Câmara de Recursos do DN até o dia 27/09.
§ 5°: Em nível municipal e zonal, o prazo para julgamento das impugnações ou contestações pela CEM será até o
dia 10/10. Desta decisão caberá recurso à CEE, a ser apresentado até o dia 4/10, que deverá ser julgado até o dia
18/10. Da decisão da CEE caberá novo recurso à instância nacional, a ser apresentado até o dia 21110, que deverá
ser julgado pela Câmara de Recursos do DN até o dia 4/11.

Art. 26: Qualquer filiado (a) poderá inscrever-se para o cargo de Presidente de qualquer das instâncias de direção,
salvo nos casos previstos no artigo 32 e 33 do Estatuto partidário, conforme detalhado abaixo:
§ 1°: Será inelegível para cargos em comissões executivas, em qualquer nível, os (as) filiados (as) que tenham
sido membros de uma mesma comissão executiva por 3 (três) mandatos consecutivos, seja ocupando um cargo
específico ou a função de"vogal";
§ 20: Filiados que tenham ocupado o mesmo cargo por 2 (dois) mandatos consecutivos poderão permanecer na
mesma Executiva, desde que em cargo distinto do anterior;
§ 30: Será considerado como mandato exercido aquele, cujo ocupante tenha permanecido no cargo por mais da
metade do mandato efetivo.
§ 40: O disposto neste artigo não se aplica ao cargo de Líder de Bancada, por ser eleito pela própria bancada e com
mandatos não coincidentes com os do PED, bem como aos cargos em Comissões Provisórias;
§ 5°: Para o cargo de presidente, em qualquer nível será permitida uma reeleição consecutiva.
60: O disposto neste artigo será considerado, também, no momento de composição das executivas zonais, municipais, estaduais e nacional, após o PED.
§ 70: Por participar em eleição separada, o(a) Presidente(a) em 2° gestão consecutiva, poderá participar da próxima executiva, bem como membro da executiva em 30 mandato, poderá concorrer à presidência.

VI- PROCESSO ELEITORAL

Art. 27: Até 10 (dez) dias após o término dos prazos previstos no parágrafo único do artigo 19(13/07 em nível nacional,
12/08 em nível estadual e 11/09 em nível municipal ou zonal), qualquer filiado (a) apto (a) a votar poderá apresentar
por escrito, perante a Comissão Executiva da instância correspondente, impugnação ou contestação das chapas ou nomes
inscritos, que deverá estar motivada e obrigatoriamente acompanhada das provas em que se fundar, devendo o (a) requerido (a) ser imediatamente intimado (a) para apresentar sua defesa em 48 (quarenta e oito) horas.
§ 1°: Em nível zonal, a impugnação ou contestação deverá ser apresentada diretamente à Comissão Executiva
Municipal correspondente.
§ 20: Qualquer impugnação ou contestação apresentada após o prazo previsto neste artigo será considerada intempestiva.

Art. 28: Para exercer seu direito de voto no PED o(a) filiado(a) deverá:
Constar da lista de filiados(as) aptos(as) a votar, a que se refere o artigo 11, em seu respectivo
Diretório Municipal ou Zonal;
Apresentar um documento oficial (carteira de identidade, carteira profissional, carteira de
motorista ou passaporte) com foto.
Art. 29: Os(as) filiados(as), no dia do PED, deverão assinar lista de presença, em folha própria, cujo modelo será
definido pela Secretaria Nacional de Organização.
Art. 30: A votação será secreta, em urna eletrônica, e na tela de votação deverão constar os nomes dos (as)
candidatos(as) a presidente e das chapas inscritas em todos os níveis, de acordo com modelo a ser aprovado pela
instância nacional, que deverá ser obrigatoriamente adotado em todos os municípios e zonais.
Art. 31: As urnas deverão ser instaladas em locais conhecidos, previamente designados e de fácil acesso.
§ 1°: Nos municípios ou zonais que contem com até 500 (quinhentos) filiados aptos deverá haver somente 1 (um)
local de votação;
§ 20: Nos municípios ou zonais com mais de 500 (quinhentos) filiados aptos, a quantidade de locais de votação será
definida pela respectiva Comissão de Organização Eleitoral, de forma que cada local de votação não tenha menos
de 500 (quinhentos) filiados aptos nem mais de 1.500 (um mil e quinhentos) filiados aptos;
§ 30: Excepcionalmente, a Comissão de Organização Eleitoral Nacional poderá autorizar alteração destes critérios
para municípios com grandes extensões territoriais ou que apresentem dificuldades específicas de locomoção
(ilhas, locais de difícil acesso, altos índices de violência, etc).
§ 40: As instâncias municipais e zonais que tiverem mais de um local de votação deverão informar à SORG Nacional,
até o dia 22 de setembro de 2013, a relação dos(as) filiados(as) que votarão em cada local de votação.

§ 5°: Os locais de votação deve

er i*rmad s ao Diretório Estadual correspondente e amplamente divulgados

pelas instâncias municipais até a 1 je o
rode 2013;
§ 60: Os Diretórios Estaduais deN &o divulga ravés de suas páginas na internet os locais de votação e informar o
Diretório Nacional até o dia 7 de oltubro de 203;
§ 70: Os locais de votação serão htviilqAnç at és da página do PT na internet até o dia 10 de outubro de 2013;
§ 80: Os diretórios que não informarem seus locais de votação ou o alterarem sem a autorização da (omissão de
Organização Estadual, não terão seus resultados contabilizados.
§90: Somente será permido transporte deliados (as) quando promovido exdusivamente pela instánda partidána respediva.
Art. 32: Havendo, em determinado nível, mais de dois candidatos (as) a presidente e nenhum deles atingir mais
de 500/o dos votos válidos, haverá segundo turno, no dia 24 de novembro de 2013.
§ 1°: Não haverá segundo turno no caso de desistência do (a) primeiro(a) ou do (a) segundo (a) colocado (a),
devendo ser declarado (a) eleito (a) o (a) candidato(a) remanescente;
§ 20: Havendo empate entre os (as) dois (duas) únicos (as) candidatos (as) a presidente, deverá ser realizado 20 turno;
§ 30: Havendo empate entre o (a) 20 e o (a) 30 colocados (as), deverá ser realizado 20 turno com os (as) três primei-

Art. 37: Os delegados aos Encontros Municipais serão eleitos diretamente no PED.
§ 1°: O número de delegados (as) eleitos para os encontros Municipais será definido pelo Diretório correspondente, não podendo ser inferior a 5 (cinco) vezes o número de membros do respectivo Diretório.
§ 20: nos zonais e nos municípios com menos de 1.000 filiados(as) aptos(as) a votar, não haverá eleição de
delegados(as), sendo considerados(as) delegados(as) todos(as) os(as) filiados(as) aptos(as) a votar.

20delegados(as( + 1 delegado(a) para cadi

l

1

Até 1.000

2

De 1.001 a 2.000

80 delegados(as) + 1 delegado(a) para cada 22 filiados(as)

3

De 2.001 a 4.000

140 delegados(as) + 1 delegado(a) para cada 48 filiados(as)

4

De 4.001 a 8.000

200 delegados(as) + 1 delegado(a) para cada 106 filiados(as)

De 8.001 a 16.000

260 delegados(as) + 1 delegado(a) para cada 233 filiados(as)

Acima de 16.000

320 delegados(as) + 1 delegado(a) para cada 513 filiados(as)

6

VIII- FINANÇAS

ros (as) candidatos (as).
Art. 33: Participam do segundo turno todos (as) os (as) filiados (as) considerados aptos a participar do PED, que constam da relação de filiados (as) válida para o 1° turno, inclusive aqueles (as) que não compareceram ao primeiro turno.
Parágrafo único: Tratando-se de segundo turno para eleição de presidentes estaduais ou de municípios com
zonais, participam, inclusive, os (as) filiados (as) que constam da relação de filiados (as) dos Municípios ou Zonas
que não atingiram o quorum previsto no"caput"do artigo 40 deste Regulamento.

Art. 38: Todo filiado (a), obrigatoriamente, deverá efetuar uma contribuição mínima semestral ao Partido, considerando-se em dia o (a) filiado(a) que tiver quitado suas contribuições financeiras referentes ao primeiro semestre de 2013.
§10: As iontdbuições individuais devem ser pagas, única e exclusivamente através do SACE, até o dia 12 de agosto de 2013.
§20: o valor da contribuição individual será baseado no rendimento mensal do (a) filiado (a), obedecendo-se a
seguinte tabela

Art. 34: Não há quorum de validade para o 20 turno, sendo eleito (a) o(a) candidato (a) que obtiver a maioria dos
votos válidos, excluídos os brancos e nulos.
Parágrafo único: Havendo empate no segundo turno, serão somados os votos dados aos (às) candidatos (as) no
1° e 20 turno e proclamado eleito (a) o (a) que obtiver maior votação.

VII- NÚMERO DE DELEGADOS(AS) AO 5° CONGRESSO NACIONAL
Art. 35: Os delegados ao 5°. Congresso Nacional serão eleitos diretamente no PED.
Parágrafo único: Na eleição dos delegados (as) ao 5°. Congresso Nacional será respeitada a proporção de um
(a) delegado (a) para cada 1.000 filiados(as) no dia 10/11/2012;
Art. 36: Os delegados aos Encontros Estaduais serão eleitos diretamente no PED.
Parágrafo único: O número de delegados (as) eleitos para os encontros estaduais será definido pelo Diretório
Estadual correspondente, não podendo ser inferior a 5 (cinco) vezes o número de mem
do respectivo Diretório.

Ii

§30: Os filiados que não efetuarem a contribuição individual, mas que atendam aos critérios previstos nos itens
"a"e"b"do artigo 12 deste regulamento poderão ter sua contribuição financeira quitada através de atividade especifica de arrecadação coletiva, que será convocada e realizada pela instância nacional.
§40: O valor da contribuição coletiva será calculado conforme previsto no parágrafo 20 do artigo 27 do estatuto e
deverá ser quitado pelas instâncias partidárias até 11/09/2013.
§50: a atividade de arrecadação coletiva prevista no parágrafo 30 não se aplicam aos (as) filiados (as) que ocupam
cargo de confiança, eletivo ou de direção partidária.

Art. 39: Considera-se em dia ojs) fi[idos4)'que ocupam cargo eletivo, de confiança ou de direção partidária
que tenham quitado todas as cobuies, tia e exclusivamente através do SACE, até o mês de outubro de 2013.
§ 10: A contribuição dos fihiadojs) que ociIn cargo na direção partidária é mensal e corresponde a um 1% do
saláriolíquido.
§ 20: Os (as) filiados (as) que om rgo-cetivos ou de confiança devem contribuir, observadas as restrições
legais, mensalmente e obedecendo as tabelas de contribuição específicas vigentes no ano de 2013

IX- APURAÇÃO, VALIDADE DO PED E PROCLAMAÇÃO DOS(AS) ELEITOS(AS)
Art. 40: Encerrada a votação, será realizada a apuração, coordenada pela Comissão de Organização Eleitoral.
Art. 41:0 quorum para validade do PED em nível zonal ou municipal é de 25% (vinte e cinco por cento) do total de
filiados e filiadas votantes no último PED.
§ 1°: Quando o número de filiados que atendam aos critérios previstos no artigo 40 deste regulamento não atingir
o quorum previsto neste artigo, a instância estadual constituirá uma nova Comissão Provisória Municipal sem a
inclusão, dentre os seus membros, dos dirigentes anteriores.
§ 20: Apuração nos municípios que não atingirem o quórum será efetuada somente para as eleições das instâncias
superiores.
§ 30: Nas Comissões Provisórias o quorum é de 15% do número de filiados com, pelo menos, um ano de filiação
no dia 10/11/2013.
§ 40: Nas Comissões Provisórias constituídas após 10/11/20120 quorum será calculado sobre o número de filiados
que tenham, pelo menos, seis meses de filiação no dia 10/11/2013.
Art. 42: Só poderão ser considerados eleitos os órgâos e instâncias de direção:
1- nos municípios com zonais, se for atingido o quorum previsto no artigo 40 em, no mínimo, 50% dos zonais
aptos ao PED naquele município;
em nível estadual, se for atingido o quorum previsto em, no mínimo, 50% dos municípios aptos ao PED
naquele Estado;
em nível nacional, se for atingido o quorum em, no mínimo, 50% dos Estados aptos ao PED.
Art. 43: No cálculo de distribuição dos lugares nos órgãos, instâncias de direção e delegações, as sobras serão
preenchidas por ordem de maior fração das chapas.
§ 10: Se o número de nomes inscritos de determinada chapa for inferior ao número de lugares que lhe foram
atribuídos no PED, as vagas excedentes deverão ser redistribuídas entre as demais chapas, obedecido o princípio
da proporcionalidade;
§ 20: Se na composição final das direções partidárias não se cumprirem as cotas a
referem os incisos IV e

IM
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VII do artigo 40 deste regulamento, haverá, obrigatoriamente, alteração na ordem dos nomes dentro das chapas.
§ 30: Se uma chapa se recusar ou se declarar impossibilitada de respeitaras cotas, sua vaga será preenchida pela
chapa seguinte, respeitada a ordem de proporcionalidade.
Art. 44:0 resultado do PED deverá ser divulgado imediatamente após a apuração e deverá ser afixado na sede ou
em local previamente designado, no Município ou Zona, de acordo com a Ata Padrão e formulários encaminhados
pela Secretaria Nacional de Organização.
Art. 45: Após a divulgação, a instância municipal deverá encaminhar à Comissão Executiva Estadual, cópia da lista
de presença e das atas de votação e apuração e, simultaneamente, deverá inserir o resultado da apuração no Sisped.
§ 10: A documentação a que se refere esse artigo deverá ser enviada imediatamente por mensagem eletrônica, e
posteriormente pelo correio, via Sedex ou com aviso de recebimento, até o dia 12 de novembro de 2013;
§ 2°: O não cumprimento do disposto no parágrafo anteor, acarretará punição disciplinar aos (às) dirigentes responsáveis.
Art. 46: Após a escolha pelo diretório eleito, a relaçáo dos membros da Executiva Municipal, assim como dos
membros efetivos e suplentes do Diretório, da Comissão de Ética e Disciplina e do Conselho Fiscal, deverá ser encaminhada até 20 de dezembro de 2013 à Secretaria de Organização do Diretório Estadual, que providenciará o
registro da instância junto à Justiça Eleitoral, conforme letra "f" do artigo 83 do Estatuto.
Parágrafo Único: Os (as) suplentes substituirão imediatamente os membros efetivos nos casos de ausência ou
licença, obedecida a ordem a que se refere o "caput" deste artigo, observando-se o disposto nos incisos 1, IV, V, VI e
V do artigo 40 do presente Regulamento.
Art. 47: No mesmo prazo previsto no artigo 45, a respectiva secretaria de organização deve divulgar
a relação com os nomes completos dos(as) delegados(as) eleitos(as) para o respectivo Encontro de
acordo com a ordem apresentada pela chapa ao PED, respeitada a proporcionalidade e as cotas.
Art. 48: Os filiados (as) que não votarem deverão justificar o não comparecimento até 10 de novembro de 2014.
Art. 49: A posse dos membros das direções eleitas acontecerá no dia 20 de fevereiro de 2014.

X- RECURSOS RELATIVOS AO PED
Art. 50: As instâncias de direção deverão zelar pelo cumprimento das normas deste Regulamento ou do Estatuto,
garantindo o direito dos (as) filiados (as).
Parágrafo único: O descumprimento das presentes normas poderá acarretar a nulidade do PED, cabendo recurso
à instância imediatamente superior. A nulidade do PED poderá ser parcial ou total, podendo ser anulada apenas a
eleição referente ao PED de determinado nível, conforme o caso a ser apreciado pela instância superior.

Art. 51: Qualquer filiado (a) p$rá ft1izar] aplicação das normas do deste regulamento, podendo solicitar
registro em Ata Padrão, ou apretar

apresentados, sob pena de aplicação de medida disciplinar, a ser adotada pela instância imediatamente superior.

lqtjrtesto ou denúncia quanto aos procedimentos adotados no PED,

Art. 52: Será garantida a flscaliio elfi toder? processo eleitoral, através da indicação, pelos (as) representantes

Art. 55: Qualquer filiado (a) poderá apresentar, por escrito, até o dia 14 de novembro de 2013, perante a instância estadual, impugnação ou contestação sobre a realização ou resultado do PED, que deverá estar motivada e
acompanhada das provas em que se fundar e que deverá ser julgada até o dia 29 de novembro de 2013.

das chapas e das candidaturas a presidente, de filiados (as) ao partido para fiscalizar o PED nos municípios e zonais.

§ 1°: Até o dia 2 de dezembro de 2013 poderá ser apresentado recurso à instância nacional da decisão da instância

§ 10: A indicação dos (as) fiscais deverá ser formalizada junto à comissão organizadora estadual até o dia 28 de
outubro de 2013;
§ 20: Será garantido o voto em trânsito do (a) fiscal que acompanhe a eleição em um município diferente do local

§ 20: Terão prioridade de julgamento os recursos que questionem a realização ou resultado do PED em instancias
onde, eventualmente, houver segundo turno.

ou ainda, apresentar recurso peste as instâIas superiores.

estadual, que deverá ser julgado até 16 de dezembro de 2013.

de sua filiação, podendo este votar em separado nesse município ou zonal. Esses votos, restritos a chapas e presidentes estadual e nacional, identificados na sobrecarta e devidamente lacrados, serão remetidos para apuração
pela Comissão de Organização Eleitoral Estadual e incluídos na totalização;
§ 30: No momento da indicação do (a) fiscal, o (a) representante da chapa ou candidato deverá indicar os municí-

B) ENCONTROS

pios em que o (a) mesmo irá atuar especificando se votará em trânsito ou no seu próprio município.
§ 40: Cabe ao (à) fiscal, ao se apresentar no local de votação, conferir a lista de presença e assinalar na ata o número
de filiados (as) votantes a qualquer momento.
§ 5°: É direito do (a) fiscal permanecer ao lado da mesa ao longo do período de votação, verificando se as pessoas
que assinam a lista de presença apresentam documento oficial com foto e se seus nomes constam da relação de
filiados (as) aptos (as) a participarem do PED.
60: Toda e qualquer ocorrência, que a juízo do (a) fiscal, entre em conflito com as regras definidas por este Regula-

Art. 56:050. Congresso Nacional do PT e os Encontros Estaduais, Municipais e Zonais terão regulamento específico
e calendário aprovado pelo Diretório Nacional.
Parágrafo único: A pauta do Congresso Nacional versará sobre:
Programa e Estratégia partidária;
Conjuntura nacional e internacional;
c)Tática, política de alianças, programa para as eleições 2014;
d) Construção partidária e plano de ação.

mento, poderá ser registrada em ata, cabendo aos (às) dirigentes locais contestarem essa observação, também na ata.
§ 70: O cerceamento do livre trabalho da fiscalização acarretará abertura de processo disciplinar;
Art. 53: O recurso apresentado à instância superior deverá tratar de indiscutível conflito com as normas previstas
neste regulamento ou no Estatuto.

C) DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1°: Quando o recurso tratar de matéria relativa à realização do PED, para ser analisado, a instância inferior deverá,

Art. 57:0 PED e os Encontros somente poderão ser convocados se as instâncias correspondentes estiverem em dia
com suas contribuições junto às respectivas instâncias superiores. O prazo para regularização das contribuições será

obrigatoriamente, providenciar a lista de Presença e a Ata Padrão correspondentes.
§ 20: Recursos que forem apresentados fora do prazo deverão ser considerados intempestivos, não devendo ser
analisados no mérito.
§ 30: Na instância superior só serão reapreciados os recursos tempestivos, ou seja, aqueles que tiverem, já na instância inferior, sido apresentados nos prazos estabelecidos neste regulamento.
§ 41 >: Quando não houver prazo específico definido neste regulamento para apresentação de recurso, será considerado como tempestivo o recurso quando apresentado em até 10 dias contados a partir do fato questionado.

.

Art. 54: O recurso à instância superior deverá ser apreciado após ter sido analisado e decidido pelas instâncias
inferiores competentes, conforme as normas previstas neste regulamento.
Parágrafo único: Os órgãos de direção devem apreciar, obedecidos os prazos estabelecidos, os recursos que lhe forem

até o dia 10 de setembro de 2013.
Art. 58: As instâncias partidárias deverão manter em funcionamento suas respectivas sedes, das 9h às 20h, todos
os dias que coincidirem com prazos estabelecidos neste regulamento, inclusive aos sábados, domingos ou feriados.
Art. 59: As omissões do deste regulamento serão resolvidas pela Comissão Executiva Nacional.

CARAVANA DO PT MO I2Vtf' RIOR E CAPITAL PARA AVALIAR AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DO ESTADO
fOVVO FEDERAL EAPONTAR ESTRATÉGIAS
POLÍTICASPARA 2.014

AO LADO O CALENDÁRIO APROVADO PELA EXECUTIVA ESTADUAL PT/SP:
Macro

'rTI;i.e

Res PT/SP

local

Mogiana

6 de Abril - Sáb. 9h

Cidão / lrinea / Adalberto

Pirassunga: Centro de (onvençoes
'Professor Doutor Fausto victorelll"
Avenida Painguás, 2014

Campinas

6 de Abril - Sáb.13h30

Estela / Rubinho

Limeira. Comunidade Santa Vitória - Rod
Cimeira -Mogi Mirim, KM 102, Bairro Pinhal
Obs: Atividade da Macro inicia às 81h00

Baixada 5antista

13Abril - Sáb. 9h

Silvana Donatti / Silvana Silva

Praia Grande: Ocian Praia Clube
R. Comendador Otto Carlos tJolaoda, 80, Ocian

Vale do Ribeira

14Abril - Dom.lOh

Cidão / Cid

Barra do Turvo: Câmara Municipal
R. Ver. Fermino Pedroso dos Santos, 440,
Boa Esperança

Vale do Paraíba

20 de Abril - Sáb. 9h

Silvana D. /lduigoes / Adalberto

São José dos Campos: COm Mun.
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto,
33 Vila Santa Luzia

Itapeva

77 de Abril - Sáb. 96

Cidão/ Cid

Itararé: Clube Atlético Fronteira
Rua 15 de Novembro, 341, Centro

Sorocaba

28 de Abril - Dom. 9h

Estela! Paulo Henrique

Soroaba: Centro Pastnral Arquidiucesano:
Ao, Dr. Eug6nio Salerno, 60, Bairro Santa
Teresinha

Assis

4 de Maio - Sáb. 9h

Giseli / Rodrigo

Santa Cruz do Rio Pardo: Câmara MuoicipaI: Ao. Coronel Clementino Gonçalves, 586,
Chácara Peixe

p.

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT/SP) reunido em 16 de fevereiro deliberou (e reafirmou em
25 de fevereiro) pela realização da Caravana do PT, com algumas diferenças comparadas com a realizada em 2.011.
O interior paulista terá uma agenda diferenciada da região metropolitana da capital.
Serão 16 encontros em 16 diferentes regiões do interior, incluindo a Baixada Santista, nos meses de Abril e Maio.
Nos dias 1 e 2 de junho haverá o Encontro do PT do Interior Paulista em local a ser definido.
Antes do encontro de cada Macro, as Comissões Provisórias e os Diretórios Municipais deverão mobilizar a militãncia e a sociedade para encontros preparatórios, para fazer diagnóstico pós eleição municipal, avaliar os 10 anos
de governo democrático e popular do PT, analisar o governo das forças conservadoras, lideradas pelos tucanos
diante do Estado Paulista, apresentar estratégias de organização e ação política visando o crescimento e fortalecimento do Partido. Os encontros também servirão para orientar os(as) filiados(as) do Partido sobre as eleições
diretas (PED 2.013), que ocorrerá em 10 de novembro deste ano, para a renovação das direções do PT.
Caberá a Coordenação de cada Macro a responsabilidade de sistematizar o resultado dos encontros municipais,
para apresentá-los posteriormente no Encontro da Macro, onde haverá exposição e reflexão sobre o quadro político
regional. Nestes encontros, cada Macro elegerá também os(as) seus(suas) delegados(as) para os respectivos enRamo

4 de Maio - Sáb. 14h

Estela! Rodrigo

Jau: Associação HospitalarTheresa Pedatti
Praça Adolfo Bezerra Menezes, o/o,
Jd Estádio (próoimo ao estádio do XV de Jau)
Obs: Atividade da Macro inicia às 9h

Araçatuba

lide Maio - Sáb. 9h

Giseli / Rodrigo

Araçatuba Câmara Municipal
Praça 9 de julho, 26, Centro

Noroeste Paulista

lide Maio - Sáb. 14h

Estela! Giseli

Votuporanga: (Ornara Municipal
Rua Venezuela, 3.819
Obs: Atividade da Macro inicia às 9h

São José do Rio Preto

18 de Maio - 5db.

Giseli / Irineu

São José do Rio Preto: Câmara Municipal
Rua Silva Jardim, 3.357, Centro

Ribeirão Preto

18 de Maio - Sáb. 9h

Silvana Donarti / Cidào

Ribeirão Preto: Câmara Municipal
Ao. Jerônimo Gonçaloes, 1200, Centro
Obs: Atividade da Macro inicia às 9h

Presidente Prudente

25 de Maio - Sub. 9h

Silvana Dooatti! Rodrigo

Presidente Prudente: Sindicato dos
Bancários: R. Casemiro Dias, 379, Centro.

Alta Paulista

25 de Maio - Sáb. 14h

Estela! Cidão

Tupã: Faccat -Faculdade de Ciências
Contábeis e Administração de Tupã
Rua Cherentes, 36, Centro

contros: interior e capital. Para garantira presença de delegados(as) das cidades menores, foi aprovada a proposta
de se reservar no mínimo um terço (1/3) dos(as) delegados(as) do Encontro do Interior,aos municípios que possuem menos de 20 mil eleitores(as). Serão garantidos o mínimo de 10 delegados(as) para cada Macro do interior
e os(as) demais delegados(as) serão distribuídos(as) proporcionalmente ao total de delegados(as) eleitos(as) por
Macro no PED passado até atingir o total de 500 delegados(as).
No Encontro do lnteor está previsto para os dias 28 e 29 de junho, com 500 delegados(as) e, o local ainda não está
definido.
O Encontro da Capital, com delegados(as) de Guarulhos, Osasco, ABCD e São Paulo será nos dias 21 e 22 de junho,
em local ainda não definido.

Mantiqueira

[1

1 ~junho - Sáb

Cidão / Irineu

1

Bragança Paulista ou Franco da Rocha

21

~

TABELA II - FILIADO OCUPANTE D[ CARGOS ELETIVOS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL

SA(E - PED/2013
cNg

IMPORTANTE

Até 5 Salários Mínimos (SM)

6%

Ocálculodacontribuiçaoéfeitod

B

Acima de 5 até lo SM

8%

C

Acima de 10 até 15 SM

11%

1- Dividimos o salário bruto pelo valor do salário
mínimo. Com este resultado encontramos na
tabela a faixa correspondente e o percentual
devido

D

Acima del5 até 20SM

16% _____ 2-Multiplicamos o valor do salário líquido pela

E

Acima de 20 SM

A

Todo filiado para participar

PED/2013 i leverá pagar suas contribuições através do SACE.

Filiado sem cargo: deverá estar em dia com suas contribuições até dia 12/08/2013.
Filiado com cargo eletivo (presidente, senadores, deputados federias e estaduais, governadores e vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos e vereadores): deverão estar em dia com sua contribuição mensal.

Filiado com cargo de dirigente (membros do diretório e coordenadores de setoriais): deverão estar em dia
com sua contribuição mensal.

-

TABELA III - FILIADO OCUPANTE DE CARGOS DE CONFIANÇA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
IR1[II1dII(I

FAIXAS

Filiado com cargo comissionado (filiados indicados ou nomeados no executivo e legislativo, cargos em estatais e fundações): deverão estar em dia com sua contribuição mensal.
A quitação das contribuições será emitida exclusivamente pelo SACE - Sistema de Arrecadação de Contribuição
Estatutária.

PER(URT1AL

f•1LUiII
Ocákuloda contribuição éfeitodaseguinteforma:

A

Até 6 Salários Mínimos (SM)

2%

B

Acima de 6 até lo SM

3%

C

Acima de 10 até 15 SM

O

Secretaria Nacional de Finanças & Planejamento

porcentagem encontrada na tabela. O resultado
dessa conta é o valor da contribuição

20%

E

-

1-Dividimos o salário bruto pelo valor do salário

_______ mínimo. Com este resultado encontramos na
tabela a faixa correspondente e o percentual
devido

Acima de 15 até 20 SM

8%

Acima de 20 SM

10%

2-Multiplicamos o valor do salário liquido pela
porcentagem encontrada na tabela. O resultado
dessa conta é o valor da contribuição

TAFtFI.A IV [II lIDO OCuPANTE DE (ARGO DE CONFIANÇA NA ESFERA FEDERAL (ONTRIRUICÃO MFNSAI

TABELAS DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
Seguem as tabelas para cálculo da contribuição partidária, conforme o Estatuto do Partido em seus artigos n0182 à 187:

TABELA 1— FILIADO QUE NÃO OCUPA CARGO - CONTRIBUIÇÃO SEMESTRAL

0,00 (dez rea,
B

Acima de 3 até 6 SM

3%

C

Acima de6SM

6%

,JldiS b

.

....

B

Até900,01 a 1.800,00

5%

18,00

C

De 1.800,01 a 2.700,00

8%

72,00

D

De2.700,01 a 3.600,00

11%

E

Acima de 3.600,01

14%

144

1

1-Multiplicamoso salário liquido pela porcentagem apresentada na tabela
2- Deste primeiro total subtraimos o valor da
"prceaadedzir'O resultado desta conta éo
valor da contribuição.

252,00

dpilL

percentual sobre o

1

PU,UO

A

salário líquido

.

TABELA V -FILIADO MEMBRO DE DIREÇÃO NO PARTIDO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL

Única

1%

Aplicaro percentual sobreo salário líquido

1

SOBRE AS ALTERAÇÕES DE F NÇAS N&1 STATUTO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

3—DIRIGENTES (MEMBROS DE DIRETÓRIOS)
Os filiados que ocupam cargo de Dirigentes (membros de diretórios), devem contribuir mensalmente. O filiado
deve entrar em contato com o SACE para apresentação da remuneração mensal e para informar ainda se é fun-

APROVADO EM 10/02/2012.

cionário do Partido.

O Diretório Nacional reunido em 10 de Fevereiro de 2.012 aprovou as alterações no Estatuto do Partido dos Traba-

4—OCUPANTES DE MAIS DE UM CARGO
No caso de filiados que ocupam mais de um cargo, prevalece a seguinte ordem para cálculo da contribuição:

INSTRUÇÃO DE FINAN4NIZ412
CN

lhadores, conforme deliberações do IV Congresso Nacional publicado no site do PT em 20/04/2012.
Será obrigatória a cobrança da contribuição partidária de todos os filiados, inclusive os filiados que ocupam cargo
eletivo ou de confiança e dirigentes, através do SACE (Sistema de Arrecadação de Contribuição Estatutária) no Di-

1° Tabela para Cargo Eletivo
20 Tabela para Cargo de Confiança
30 Tabela para Dirigente

retório Nacional, que fará a cobrança e a distribuição da contribuição partidária, conforme tabelas disponibilizadas
no site do partido, na página de finanças: http://www.pt.org.br/secretarias/categoria/secretaria_financas.

40 Tabela para filiados

INSTRUÇÕES

Exemplos: se o filiado é dirigente e ocupa cargo de confiança, ele contribuirá com base na tabela para ocupantes

Seguem abaixo informações e instruções para adesão ao SACE (Sistema de Arrecadação de Contribuição Estatutária):

de cargo de confiança.

Todo filiado deverá fazer duas contribuições obrigatórias ao partido, através do SACE, uma em cada semestre. A
primeira contribuição deve ser paga até 15 de junho e a segunda até 15 de dezembro.

Se o filiado é detentor de mandato e assume um cargo de confiança, ele contribuirá com base na tabela para
ocupantes de cargo eletivo.

Será inserida no sistema uma cobrança por boleto que poderá ser impresso acessando o SACEW[B pela comunidade PT. http://sisfi1.pt.org.br:8080/comunidade/

DEBITO EM CONTA
O pagamento da contribuição de filiados ocupantes de cargo eletivo, de confiança ou dirigentes poderá ser feito

1 - OCUPANTES DE CARGOS ELETIVOS
Os filiados que ocupam cargo eletivo devem contribuir mensalmente.

também através de débito em conta corrente. Para isso o filiado deve entrar em contato com o SACE.

O filiado deve entrar em contato com o SACE para acerto das informações através da apresentação da remuneração

DISTRIBUIÇÃO PARA AS INSTÂNCIAS
O SACE fará a cobrança e a distribuição das contribuições conforme estabelecido no estatuto.

mensal e da declaração de quitação até a data da adesão. Esta declaração deve ser emitida e assinada pela secretaria de finanças da instância recebedora.

As instancias devem ter conta corrente jurídica em nome do diretório para recebimento dos recursos (preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), bem como nos informar o CNPJ para que seja possível o

2— OCUPANTES DE CARGO DE CONFIANÇA
Filiados ocupantes de cargo de confiança devem contribuir mensalmente.

repasse das contribuições.

Os filiados que ainda não estão cadastrados no SACE devem entrar em contato para cadastramento da contribuição
mensal. Serão consideradas como débito as contribuições devidas desde a data da posse. Se estes valores foram

A distribuição só ocorrerá a partir do momento que a instância informar seus dados bancários ao SACE.

quitados o filiado deve apresentar declaração de quitação assinada pela secretaria de finanças da instância recebedora.

As semestralidades recebidas até 15/06 serão repassadas até 21/06. As recebidas até 15/12 serão repassadas até 21/12.
As contribuições mensais recebidas entre os dias 1 e 15 serão repassadas dia 21 de cada mês. As recebidas entre o

.

dia 16 e final do mês

serSssadas

no dia 6 do mês subseqüente.

7—TAXAADMISTRA11VA

O

O Diretório Nacional deverá reteé 5'4o

LI
vfa ecadado de todas as contnbuições, título de taxa administra-

tiva, para cobriras despesas ope(onais, barnas e da documentação comprobatória aos filiados e instâncias.

CANCELAMENTO DA COBRANÇA
Todo filiado deve entrar em contato com o SACE para informar que não ocupa mais o cargo para interromper a
cobrança da contnbuição mensal.

RESOLUÇÃO DO TSE N°22585 DE 16/10/2007
A Resolução do TSE 22.585 de 16/10/2007 proibe os partidos de receberem qualquer valor de filiados ocupantes de
:argo de confiança com status de chefia e/ou direção no poder executivo.
Os filiados que se enquadram nesta condição devem se cadastrar no SACE, porém não terão sua contribuição cobrada enquanto perdurar esta resolução.
Para consulta a íntegra da Resolução acesse o link abaixo:
http://www.tse.jus.br/partidos/arquivos/tse-resolucao-22.585-2007

10—SECRETÁRIOS DE FINANÇAS
Os secretários de finanças de todas as instâncias devem participar dessa nova fase das finanças partidárias, no
sentido de continuar mobilizando e dando suporte para os filiados na relação financeira entre o filiado e o Diretório
Nacional.

11 - SACE
O Sace encontra-se fisicamente estabelecido na sede do Diretório Nacional em São Paulo e atende através dos
contatos:
Telefones: (11)3243-1381 / 3243-1387 / 3243-1334
Email: sace@pt.org.br
Secretaria Nacional de Finanças
Maio/2012.

f' FIs2,b
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, procedi ao
encerramento do anexo 61 , à fl./
Eu,

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
Pai
iitôw
Aux de Miprformática
Sepror)/adiJSJD

o

