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Vistos etc.

Cuida-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO arguida por ITAU UNIBANCO S.A. e ITAU CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
CÂMBIO S.A, nos autos dos processos nº 0035211-78.2002.814.0301 e 0012488-09.2002.814.0301, com fulcro no art. 145 e
seguintes do Código de Processo Civil, em face desta magistrada.

Alegam os Excipientes, em linhas gerais, que esta magistrada tem agido com parcialidade na condução dos processos em epígrafe,
de forma a favorecer indevidamente a parte demandante, sendo este o motivo ensejador da incompatibilidade da condução dos
processos de nº 0035211-78.2002.814.0301 e 0012488-09.2002.814.0301 sob a minha presidência, referindo-se a acontecimentos
que, segundo a ótica dos excipientes, seriam comprobatórios de ausência de isenção desta magistrada.

Registro, ainda, que as alegações vertidas na presente exceção se assemelham com as argumentações por eles levantadas em face
desta magistrada em reclamações opostas perante a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, bem como perante
a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, razão por que faço registrar como fundamentação desta decisão o mesmo
arrazoado já apresentado perante os supracitados órgãos correcionais.

Era o que importava relatar.  Decido.

Não há como acolher a presente exceção, pois que as suas razões são totalmente infundadas, conforme se aduz a seguir.

1) BREVE RELATO PRELIMINAR:

Recebi os processos - 00352117820028140301 e 0012488.09.2002.8140301, por redistribuição do MM Juiz da 5ª VCE da Capital,
Dr. Célio Petrônio que se declarou suspeito por foro íntimo.

Passei a analisar os autos de cada feito que tramitam há 18 anos, sendo que o feito 00352117820028140301, onde foi lançada a
decisão de bloqueio no SISBAJUD, encontra-se há 6 (seis) anos em fase de cumprimento de sentença.

Assim, após análise meritória, proferi despacho (em anexo), homologando o laudo pericial e procedendo a ordem de penhora de
dinheiro no Sisbajud em data de 18/09/2020, por entender cabível o arresto de valores, sem prévia intimação da parte Executada  na
forma preconizada pelo Art. 854 do CPC, diante do tempo do processo - 18 (dezoito) anos, o tempo de cumprimento de sentença - 6
( seis) anos e a necessidade de impulsionar o processo à sua solução, já que todos os laudos periciais convergem ao valor
bloqueado, não havendo igualmente qualquer dúvida sobre o direito material, diante da fase processual de cumprimento de sentença.

Registro também, que no dia 21/09/2020, às 15:42h, recebi no meu celular um telefonema do número (91) 991005778, tendo se
identificado como sendo o advogado Dr. Jean Carlos Dias,  que disse ter sido contratado pelo Banco Itaú somente em relação ao
bloqueio. Informei que tinha realizado a ordem de bloqueio em 18/09/2020 e que já tinha sido agendado, através de e-mail,  com o
advogado do Rio de Janeiro do Banco Itaú atendimento presencial para o dia 25/09/2020 as 9:30h, fato esse, de conhecimento do
Dr. Jean, segundo ele. No mesmo dia o Dr. Rafael Bittencourt, habilitado nos autos, teve acesso ao feito, tirando fotos em gabinete,
tendo sido retirado do processo, antes de seu acesso somente o despacho ainda não lançado no sistema Libra referente ao bloqueio.

CONTEÚDO
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Da mesma forma, no dia 23/09/2020, o advogado do autor, Dr. José Carlos, ligou ao Gabinete desta magistrada, falando com o a
Servidora Simone, tendo sido marcado para o mesmo dia 25/09/2020 as 9:30h, um atendimento presencial.

Ressalto que o agendamento de atendimento presencial, de ambos os advogados das partes, antes ou depois da decisão de
bloqueio, não é motivo para impedir o regular andamento do feito.

Registro que no antigo sistema de penhora on line - Bacenjud - as informações da ordem de bloqueio eram prestadas em 48h e que
o atual sistema implantado em 08/09/2020 – Sisbajud, segundo informações colhidas no Tribunal, estava com problemas técnicos, o
que ensejou na data de  23/09/2020 solicitação desta magistrada  ao servidor Sr. Cláudio Paes, assessor da Informática do TJPA,
ajuda perante este novo sistema que ainda estava aguardando informações das instituições financeiras sobre a ordem de bloqueio.
Registro também que na referida data, 23/09/2020, o sistema LIBRA estava inconsistente entre 9:00 da manhã e as 12:20 da tarde,
conforme certidão exarada pela secretaria em anexo, sendo que o expediente forense, atualmente, é até as 13:00 da tarde. Registro
que no mesmo dia 23/09/2020,  no meio da manhã, desloquei-me do meu gabinete à sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
acompanhada da Diretora de Secretaria da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, e expliquei a Exma Sra. Corregedora de Justiça
da capital e ao Exmo. Sr. Presidente do TJPA sobre a ordem de bloqueio deste processo.

Ressalto que não disponibilizei a decisão de ordem de bloqueio no dia 18/09/2020, porque não se faz necessário dar ciência prévia
do ato ao executado, segundo o caput do Art. 854, NCPC, o que justifica, de acordo com a doutrina, no risco do executado esvaziar
suas contas para evitar a penhora. Referidas decisões de bloqueio, usualmente são registradas após o resultado do bloqueio e pela
praxe usual ocorriam no sistema antigo em até 48hrs, sendo que no dia 23/09/2020, além de inexistir resultado do bloqueio, também
o sistema LIBRA estava inoperante, como já informado acima.

Assim, mesmo sem possuir as informações acerca do bloqueio, ou seja, sem saber se este foi frutífero ou não, lancei a decisão no
sistema no dia 24/09/2020, restando claro que, até a referida data, este Juízo não possua informações das instituições financeiras
sobre a ordem de bloqueio.

Registro também que na data de 24/09/2020, fui intimada às 10:14h pelo meu celular, por meio de ligação do nº 061-23264776 - pelo
Juiz auxiliar da Presidência do CNJ – de que o Ministro Luiz Fux determinou que não deveria liberar nenhuma quantia, abstendo-me
de praticar qualquer ato neste processo neste sentido, bem como que disponibilizasse este processo aos advogados. Ressalto, que
na referida data e horário não existia nenhum pedido de liberação por qualquer uma das partes, bem como inexistia resultado de
bloqueio e que o advogado do Itaú, Dr. Rafael Bittencourt teve acesso aos autos em gabinete, tirando fotos das últimas petições.

Decretei o segredo de justiça no feito, por ser pedido do próprio Requerido ( Itaú S/A) nos autos da ação de prestação de contas, às
fl. 130, onde se menciona que existem informações sigilosas, e ainda das informações financeiras existentes nos autos, nos termos
da Lei Complementar nº 105/2001, daí a maior cautela em vistas dos autos, principalmente porque este ainda se encontrava em
gabinete, no aguardo do resultado da ordem de bloqueio.

Os advogados ao requererem vistas dos autos, cujo sigilo foi decretado, deveriam possuir procurações nos autos, portanto, assim
que o processo foi para a Secretaria da Vara, este ficou disponibilizado somente as partes e aos advogados, habilitados no feito, em
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intervalo de menos de 2 dias do protocolo das procurações.

Como já informado, ambos advogados, de forma separada, requereram desta magistrada atendimento presencial, o que foi marcado
para o dia 25/09/2020. Assim, resolveu a magistrada receber os advogados de forma concomitante, ocasião em que compareceram
os Advogados Dr. Renato Faig, OAB/RJ 170.097 (patrono do Banco Itaú), Dr. José Carlos Gouveia Martins, OAB/DF 41.459 e com o
Sr. Antônio Martins dos Santos (Patrono e Representante legal da empresa Rondhevea Administracao e Participacoes Ltda,
respectivamente), ocasião em que foi acessado o Sistema SISBAJUD e a resposta do referido Sistema foi pela inexistência de
valores bloqueados, conforme consta no detalhamento da ordem judicial do bloqueio de valores, de Protocolo nº 20200010849593,
tendo sido entregue uma via do referido documento aos advogados das partes, nesta data.  Na mesma ocasião,  foi procedida  a
juntada do recibo de protocolamento de bloqueio de valores, do sistema sisbajud, contendo 04 (quatro) laudas, bem como do
detalhamento da ordem judicial do bloqueio de valores, contendo 08 (oito) laudas, nos autos.

Registro que não houve qualquer pedido de levantamento/liberação de valores nos autos, por nenhuma das partes, antes ou depois
da determinação do bloqueio, que ao fim mostrou-se infrutífero, sendo o resultado de zero reais. Portanto, não poderia esta
magistrada sequer apreciar um suposto pedido de levantamento que era inexistente nos autos, de valores que não chegaram a ser
bloqueados, sendo que era de conhecimento do Requerido a inexistência de pedido de levantamento de valores, pois teve acesso
aos autos,  no dia 21/09/2020 em gabinete, através do Adv. Rafael Bittencourt, único habilitado no feito pelo Requerido antes da
remessa do processo à secretaria.

Assim, não há o que se inquinar dos atos processuais praticados por esta magistrada, vez que, pelo que dos presentes autos consta
até a presente data, não há qualquer informação oficial acerca da existência de bloqueio efetivado; em razão do estrito cumprimento
do art. 854 do CPC; bem como pela demonstração de acesso aos autos em gabinete pelo advogado da Representante/Requerido e
agora pelo acesso aos autos em secretaria à ambas as partes. Todas as demais questões, de acerto ou não da decisão, no
entendimento desta magistrada, desafiam o recurso próprio cabível, previsto no Código de Processo Civil.

Passadas as explicações preliminares, passo a explanar cada feito, de forma sucinta por serem processos com mais de 18 (dezoito)
anos de tramitação forense.

2)  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA :

Primeiramente, segue a integra da decisão lançada:

Trata-se de Cumprimento de Sentença que diante da complexidade da matéria foi designada pericia contábil, nomeando-se o Perito
Judicial, Sr. ALEX LAQUIS RESENDE, Graduado em Ciências Contábeis, para atuar no feito

Seguiu-se o feito em longa discussão sobre a existência das ações, seus valores, desdobramentos, grupamento, juros e
atualizações, com diligências em órgãos públicos, a apresentação de laudo, laudo complementar e esclarecimento sobre
documentos.
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O juízo da 5ª Vara Cível julgou-se suspeito para funcionar no feito, por motivo de foro íntimo.

A Autora requereu a Homologação do Laudo e o bloqueio de contas da Ré.

Vieram-me os autos conclusos.

Primeiramente, diante do caráter sigilosos das informações prestadas nos autos da Prestação de Contas e nos presentes autos,
determino o SEGREDO DE JUSTIÇA, devendo ter acesso ao mesmo, somente as partes e seus respectivos advogados.

Considerando a decisão proferida nos Autos da Prestação de Contas e ainda o resultado dos laudos periciais, HOMOLOGO os
Laudos Periciais constantes dos autos, inclusive o Laudo Complementar de fls. 2309 para declarar que o valor da somatória dos lotes
do tipo de ações ITUB4, quantificado em um lote de 51.939.753 ( cinquenta e um milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos
e cinquenta e três) ações corresponde ao valor líquido devido ao Autor de R$ 2.090.575.058,25 ( dois bilhões, noventa milhões,
quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), sem prejuízo do cálculo da diferença dos dividendos
e juros, sobre o capital próprio, a partir de 31/08/2017 até a data da nova liquidação pelo perito do juízo. Ratifico o percentual de
honorários de sucumbência já anteriormente determinado nos autos.

     Determino o bloqueio SISBAJUD, no valor de R$ 2.090.575.058,25 ( dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco
mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), nos CNPJ do Réu.

     Em caso de bloqueio infrutífero do valor acima, considerando o pedido subsidiário do Autor de bloqueio de ações, deverá este
informar o valor do saldo após o bloqueio, sendo ele frutífero ou não, para fins de continuidade da execução.

     Belém, 18 de Setembro de 2020.

     Rosana lúcia de canelas bastos

     Juíza de Direito titular

     1ª VCE da Capital

Cabe ressaltar, de antemão, que o acórdão proferido pelo TJ/PA, no bojo desse processo, foi submetido a recurso especial, com
desprovimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial (AResp 200.577/PA), fazendo juntar ao presente.

Esta magistrada proferiu seu entendimento meritório, com livre análise das provas dos autos, sobre os vários laudos periciais e
ofícios enviados pelo BACEN e CVM, que se encontram nos autos, entendo que a tese do Requerente sobre o grupamento de ações
que teria ocorrido nos anos 80  (oitenta), não foi suficientemente comprovada, tanto nos laudos periciais, como nas respostas do
Banco Central e da Bolsa de Valores que se mostraram inconclusivas, no entendimento do Perito nomeado nos autos e da análise
das provas existentes nos autos, por parte desta Magistrada. http://www.itauunibanco.com.br/relatoriodesustentabilidade/2009/df/08.
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htm Assim, o inconformismo da parte Requerente desafia, a interposição de Recurso próprio, por se tratar de decisão proferida em
sede de cumprimento de sentença. (Art. 1015, parágrafo único do CPC).

Independente do valor da penhora on-line, existe um ordem legal a ser seguida e observou-se o estrito cumprimento do Art.
854 do CPC, por ser claramente sigilosa,  sem dar a prévia ciência do ato ao executado, o que  deve ocorrer em momento posterior
como prevê o CPC.
Da Penhora de Dinheiro em Depósito ou em Aplicação Financeira
 Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem
dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se
a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Portanto, se no dia 18-09-2020, sexta-feira, fosse dado ciência prévia, inclusive antes da publicação, através do sistema
LIBRA, que envia no mesmo instante as decisões por e-mail à todas as partes e advogados cadastrados, no outro dia útil
subsequente, a ordem judicial poderia ser esvaziada, daí porque as decisões de bloqueio somente ficam disponíveis no sistema,
após sua concretização, seja positiva ou negativamente, usualmente 48 horas após a realização do bloqueio.

Todas as partes e advogados tem acesso ao Libra, tanto o sistema da consulta pública, como também o sistema interno, através de
interface destinada aos patronos através de cadastro da sua respectiva OAB, onde podem observar a movimentação dos processos,
cadastro de decisões, etc. O lançamento de decisões de bloqueio no Sistema Libra antes da sua efetivação irá tornar sem efeito todo
o sistema SISBAJUD e ainda o Art. 854 do CPC.

A indisponibilidade, sem a ciência prévia do executado, não era prevista no artigo 655, do antigo CPC de 1973, sendo agora regra
expressa do artigo 854: sem a ciência prévia do executado. Caso o bloqueio fosse frutífero o Executado deveria ainda ser intimado
na forma do Art. 854, § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado
ou, não o tendo, pessoalmente.

Se devido ao valor apurado pelo laudo, a ordem de penhora/arresto proferida pelo juízo tivesse que ser comunicada previamente,
certamente a mesma restaria esvaziada, inclusive observa-se que o valor sequer chegou a ser bloqueado, já que resultado foi
totalmente negativo, portanto a ordem de bloqueio não chegou a ser cumprida.

O entendimento da magistrada sobre a efetivação da penhora, logo após a homologação do cálculo, observou critério meritório que
envolveu : o estudo dos autos, as reiteradas impugnações do Banco Itáu sobre os laudos periciais ( principal, complementar e
esclarecimentos), o alongamento processual indevido, o tempo do processo, a higidez dos resultados dos laudos, a capacidade
financeira do Banco, que somente nos três primeiros meses do ano, conforme se verifica em simples consulta, possui lucro bem
maior do que o valor bloqueado, mesmo considerando o valor expressivo. ( vide : https://www.itau.com.br/relacoes-com-
investidores/Download.aspx?Arquivo=oDnLLoSMfYIB8Zia/gqr3Q==#:~:text=S%C3%A3o%20Paulo%2C%203%20de%20agosto,o%
20menor%20n%C3%ADvel%20de%20provisionamento.)
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De fato,  a lide trata de valor expressivo, entretanto, não seria por conta disso que o feito teria tratamento diferenciado dos demais, o
valor dos autos é mera consequência do encaminhamento processual, das decisões que transitaram em julgado e dos laudos
existentes nos autos, nada podendo fazer a magistrada, senão dar andamento natural a todos os feitos que lhe são submetidos, em
especial atenção processos com mais de 18 anos de tramitação e volumosos como os presentes autos.

Ressalta-se que a despeito da informação da parte ré que teria ocorrido o bloqueio, o resultado do protocolo de bloqueio foi ZERO,
sendo que nenhum valor restou bloqueado com a ordem de Protocolo nº 20200010849593, o que demonstra inclusive o
esvaziamento do risco de levantamento de valores, pois não foi requerido por nenhuma das partes do autos e não foi deferido em
despacho em nenhum momento processual. Há clara diferença entre ordem de bloqueio e efetivação do bloqueio, no caso, somente
a primeira ocorreu. Há também claramente uma indução que esta magistrada estaria liberando valores, o que não procede por todo o
exposto acima.

Sobre a investigação sobre a pessoa dos Autores, referidas informações, se verdadeiras ou não, não interferem no feito e no direito
material do processo, que possui transito em julgado sobre a existência do direito liquido sobre as ações e necessidade de
pagamento das mesmas, a requerimento do credor e conforme apuração dos autos.

3) AÇÃO DE EXIGIR CONTAS : 0012488-09.2002.814.0301

Primeiramente, segue a integra da decisão lançada:

Trata-se de Ação de Exigir contas na qual foi reconhecida a obrigação dos Réus em fazê-las, conforme decisão transitada em
julgado, ora em liquidação.

Iniciada a fase superveniente, foi determinada as fls. 456, Volume III a intimação para os Réus apresentarem as contas, nos termos
da sentença.

Petição dos Réus as fls. 461-463, Volume III, informando a quitação dos valores em maio de 2002 de parte das referidas ações e que
a diferença das ações ainda restantes se ainda devida, estaria sendo cobrada nos autos do processo 0035211-78.2002.814.0301,
cuja decisão igualmente transitou em julgado.

As fls. 597-630 o Autor, manifestou-se alegando que o Banco Itaú e Itaú Corretora de Valores, não prestou contas de forma
mercantil, fazendo longo histórico e trazendo aos autos demonstrativos sobre a evolução das ações, seus valores e acréscimos.
Juntou ainda Parecer Técnico Contábil.

Diante da complexidade da matéria foi designada pericia contábil, nomeando-se o Perito Judicial, Sr. ALEX LAQUIS RESENDE,
Graduado em Ciências Contábeis, para atuar no feito

Seguiu-se o feito em longa discussão sobre a existência das ações, seus valores, desdobramentos, grupamento, juros e
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atualizações, com diligências em órgãos públicos, a apresentação de laudo, laudo complementar e esclarecimento sobre
documentos.

O juízo da 5ª Vara Cível julgou-se suspeito para funcionar no feito, por motivo de foro íntimo.

A Autora requereu a Homologação do Laudo e a exclusão dos cálculos do valor cobrado nos autos processo 0035211-
78.2002.814.0301.

Vieram-me os autos conclusos.

Primeiramente, diante do caráter sigilosos das informações prestadas nos autos e atenta a petição de fls 2003, decreto o SEGREDO
DE JUSTIÇA, devendo ter acesso ao mesmo, somente as partes e seus respectivos advogados, nos termos da Lei complementar nº
105/2001.

Sobre o mérito

Prevê o CPC:

    ¿ Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os
investimentos, se houver.

    § 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os
documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

    § 2º As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5º , serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos
justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

    Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.¿

    Sobre a segunda fase de liquidação de sentença a 3ª T do STJ, no REsp 1821793 / RJ - Rel. Min. Nancy Andrighi - J. em
20/08/2019 - DJe 22/08/2019), assim definiu:

A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser
deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de
prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se
necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença. 5- Na
hipótese, a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação contas, defere a produção de prova pericial contábil,
nomeia perito e defere prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não se
submete ao regime recursal estabelecido para as fases de liquidação e cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do
CPC/15), mas, sim, aplica-se o regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, CPC/15), que não
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admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória com o referido conteúdo, não se aplicando, ademais, a tese da taxatividade
mitigada por se tratar de decisão interlocutória publicada anteriormente a publicação do acórdão que fixou a tese e modulou os seus
efeitos¿.

     Portanto, cabe ainda na presente fase liquidar o valor e declarar ou não a existência de saldo em favor do Autor. Considero que
no decorrer dos autos, quando intimado o Réu este não apresentou as contas na forma prescrita em Lei, ou seja, com justificativas
dos valores devidamente impugnados, enquanto o Autor apresentou laudo pericial unilateral com documentos justificando a evolução
de valores.

     Entretanto, por ser questão eminentemente técnica e complexa, entendo que deve o julgador ater-se ao Laudo Pericial e
complementos, que teve ativa participação de ambas as partes, tendo tanto Autor quanto o Réu apresentado suas razões e cálculos.

     Entretanto, no estreito poder discricionário que o julgador possui ao avaliar as provas dos autos, não se pode olvidar que a pericia
no presente feito é fundamental ao deslinde da causa, perícia esta que tramita anos a fio, na qual houve o expresso reconhecimento,
inúmeras vezes que as 5.000 (cinco mil) ações do Autor adquiridas junto ao Banco União Comercial em 27-06-1973 representam
51.939.753 até 31-08-2017 e que as 6.350 ações adquiridas em 12/12/1974 também representam, 51.939.753 até 31-08-2017,
representando assim o total de 103.879.506 ( cento e três milhões oitocentos e setenta e nove mil, quinhentos e seis ) ações do
Banco Itaú, tudo conforme considerações finais do Laudo Complementar de fls. 1484 Volume VIII. Esse é resultado dos laudos
periciais, que sem mais delongas devem ser homologados pelo magistrado.

     Assim, HOMOLOGO os Laudos Periciais constantes dos autos, inclusive o Laudo Complementar de fls. 1484 Volume VIII, para
declarar que o valor da somatória dos lotes de ações, quantificado em 103.879.506 ( cento e três milhões oitocentos e setenta e nove
mil, quinhentos e seis reais) no dia 31/08/2017 equivalem a R$ 40,25 ( quarenta reais e vinte e cinco centavos) por ação,
correspondendo assim ao valor naquela data de R$ 4.059.378.446,29 ( quatro bilhões cinquenta e nove milhões trezentos e setenta e
oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).

      Defiro o pedido do Autor de abandamento de um lote de ações, excluindo-se do saldo total deste feito, um lote de 51.939.753 (
cinquenta e um milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e três) ações, diante do cumprimento de sentença,
processo de n. 0035211-78.2002.814.0301, devendo lá tramitar a referida execução.

      Assim, nos termos do Art. 552 do CPC, HOMOLOGANDO a Perícia e DECLARANDO o SALDO do valor líquido devido ao Autor
de R$ 2.090.575.058,25 ( dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco
centavos), sem prejuízo do cálculo da diferença dos dividendos e juros, sobre o capital próprio, a partir de 31/08/2017 até a data da
nova liquidação pelo perito do juízo. Considerando o caráter litigioso da demanda, e conforme orienta a jurisprudência do STJ "é
cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso." (AgRg no AREsp 896730/SP,
Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018), fixo honorários em favor dos Patronos do Autor o
percentual de 5% sobre o valor da liquidação.

Custas pelas Rés.
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Belém, 18 de Setembro de 2020.

Rosana lúcia de Canelas Bastos

Juíza de direito titular

1º VCE da Capital

 O processo de Prestação de Contas ( Exigir Contas) encontrava-se em fase de liquidação, sendo que os laudos dos autos
foram homologados por esta magistrada, estando no aguardo dos demais tramites processuais e recursos cabíveis.

O valor homologado na Prestação de Contas foi diminuído em razão do pedido existente na Ação de Indenização e em
fase de cumprimento de sentença, conforme decisão homologatória.

O requerido tinha ciência que no referido feito não houve qualquer determinação de bloqueio, pois mesmo sem ter prévia
ciência da decisão, tem acesso ao número do processo na ordem de bloqueio, o qual cita expressamente o processo de
cumprimento de sentença.

4) DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DOS REQUERIDOS/EXCIPIENTES

Faço ressaltar que o processo de cobrança nº 00352117820028140301 está há seis anos em fase de cumprimento de sentença,
segundo fls. 930 do volume cinco, conforme se vê do despacho proferido em 06/02/2014, em clara contrariedade ao alegado pela
parte requerida, que fez menção à existência de decisão, que teria julgado a exceção de pré-executividade e nela determinado a
liquidação do feito.

 Ocorre que a situação relatada pelo requerido inexiste nos autos, pois tal exceção foi rejeitada, tendo sido ordenada a intimação da
parte exequente para requerimento do que entendesse de direito nos autos (fls. 1320/1321 – vol. sete dos autos).

 Ainda, para respaldar as suas alegações quanto à irregularidade da ordem de bloqueio, o requerido fez juntar o documento
denominado doc. 1, no qual se percebe várias inconsistências, como, 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que a ordem teria sido
executada integralmente, e ainda que o valor bloqueado teria sido na quantia de R$ 1.172.487,66, quando se sabe, por meio da
consulta ao Sistema SISBAJUD, que nenhum valor fora, de fato, bloqueado, conforme fls. 2507/2514 dos autos de nº
00352117820028140301.

Esta magistrada, além de questionar a veracidade das informações lançadas nesse documento, vem indagar como o reclamante
obteve unilateralmente tal documento.

Igualmente, esta magistrada pondera que os advogados do Escritório Bastos e Dias, quando vieram pedir vista dos autos
verbalmente, não se encontravam habilitados nos autos. O substabelecimento de poderes aos referidos advogados somente foi
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juntado aos autos em 24/09/2020, motivo pelo qual, antes dessa data, era incabível a disponibilização do processo aos advogados
reclamantes. Repiso, o Dr. Rafael Bittencourt era, à época, o único advogado em Belém habilitado nos autos como advogado da
parte requerida.

Decerto que o fato de esta magistrada ter exarado decisão que acolheu o pleito da parte adversa, em contrariedade ao requerimento
do Excipiente, não pode induzir a ideia de que tenho agido de forma a favorecer indevidamente a parte contrária, mas tão somente
que esta magistrada tem deferido aquilo que entende, de acordo com o livre convencimento motivado, ser razoável e condizente com
o ordenamento jurídico vigente, e aplicável ao caso sub judice.

Dessa forma, a Exceção de Suspeição oposta é totalmente insubsistente em suas alegações.

Assim, nos termos do §1º do artigo 146, NÃO RECONHEÇO, por isso, a suspeição, no que determino sejam autuados em apartado a
petição de exceção, os documentos que a acompanham, bem como a presente decisão, remetendo-se, a seguir, o incidente em
questão ao Egrégio Tribunal de Justiça para o seu devido processamento.

No mais, ficam os autos em questão com a sua tramitação suspensa até decisão do Tribunal de Justiça quanto à exceptio,
observadas as prescrições dos parágrafos do artigo supracitado.

Int. Cumpra-se.

Belém-PA, 05 de outubro de 2020.

ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital
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