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Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Eleição 2020 Flavio Alberto de
Vargas Prefeito em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande, que
determinou a penhora de recursos em conta corrente da campanha eleitoral, com o fim de satisfazer os
créditos trabalhistas habilitados no processo piloto nº 0000941-97.2016.5.23.0106.

Sustenta que a candidatura possui três contas a saber: Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC,  Fundo Partidário e conta de doações de particulares e que a determinação de
penhora se deu indistintamente em todas elas.

Defende que os valores referentes às contas correntes do Fundo Partidário (FP) e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) são revestidos da garantia de impenhorabilidade,
a teor do art. 833, XI, do CPC e pondera que a conta destinada às doações de campanha não recebeu
donativos dos envolvidos na execução trabalhista.  Salienta,  ainda,  que quem responde pela execução
trabalhista é a pessoa física de Flavio Alberto de Vargas (CPF) e não o candidato a prefeito (CNPJ) e que
todo o dinheiro arrecadado tem origem em outros apoiadores.

Ressalta que a criação, pela receita federal, de um número de CNPJ para cada candidato
na campanha eleitoral transforma provisoriamente a pessoa física portadora de CPF em pessoa jurídica e
possibilita o acompanhamento da arrecadação de recursos da campanha e sua aplicação. 

Assim, sustentando presentes o perigo da demora e a fumaça do bom direito, requer, em
sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade coatora e o levantamento das
penhoras relativas às contas correntes de titularidade do impetrante. 

Atribuiu  à  causa  o  valor  de  R$  1.000,00  (um mil  reais).  Não  indicou  litisconsorte
passivo necessário. Juntou procuração (fl. 20) e documentos (fls. 21/890).

Analiso. 

O mandado de segurança é remédio constitucional de índole excepcional, admitido no
processo do trabalho em face de atos não passíveis de impugnação por meio processual próprio e cujos
efeitos concretos reclamem imediata intervenção, caso violem direito líquido e certo do jurisdicionado. 

In  casu,  verifica-se  que  a  autoridade  apontada  coatora,  após  desconsiderar  a
personalidade jurídica da executada Frical  Frigorífico Ltda – EPP, determinou o redirecionamento da
execução em face dos sócios Flávio Alberto de Vargas e Michel Flávio Vargas, incluindo-os na polaridade
passiva. Ato contínuo, considerou “penhoráveis os valores decorrentes da movimentação bancária feita a
partir do CNPJ número 38.811.327/0001-16” e ordenou o “imediato bloqueio do valor de R$ 688.135,46
(seiscentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos)” - ID. e1a2557.

Ocorre que, da análise perfunctória das provas pré-constituídas, é possível inferir que o
numerário  bloqueado é  gravado pela cláusula da impenhorabilidade prevista  no art.  833 do CPC, in
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verbis:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da
lei;"

A teor do art. 38 da Lei 9.096/1995, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:

"I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código
Eleitoral e leis conexas;

II - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter
permanente ou eventual;

III - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de
depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário;

IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano,
ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta
orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de
1995.” (destaquei)

Por sua vez, o art. 44 da Lei 9.096/95 estabelece que os recursos oriundos do Fundo
Partidário devem ser aplicados no custeio das seguintes atividades:

“I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a
qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites:           

a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;                      

b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal;                       

II - na propaganda doutrinária e política;

 III - no alistamento e campanhas eleitorais;

IV -  na criação e  manutenção de  instituto  ou fundação de pesquisa e  de doutrinação e
educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação,
por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em
nível  nacional,  conforme  percentual  que  será  fixado  pelo  órgão  nacional  de  direção
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;            

VI  -  no  pagamento  de  mensalidades,  anuidades  e  congêneres  devidos  a  organismos
partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação
política, aos quais seja o partido político regularmente filiado;                    

VII  -  no  pagamento  de  despesas  com  alimentação,  incluindo  restaurantes  e
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lanchonetes.            

VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para
atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos
judiciais  e  administrativos  de  interesse  partidário,  bem como  nos  litígios  que  envolvam
candidatos  do  partido,  eleitos  ou  não,  relacionados  exclusivamente  ao  processo
eleitoral;              

IX - (VETADO);            

X - na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou construção
de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações nesses bens;    

XI - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com provedor
de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a priorização paga de conteúdos
resultantes de aplicações de busca na internet, mediante o pagamento por meio de boleto
bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica diretamente para conta do
provedor,  o  qual  deve  manter  conta  bancária  específica  para  receber  recursos  dessa
natureza, proibido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à eleição.”

Vê-se, assim, que os valores que integram o Fundo Partidário, nele compreendidas as
verbas previstas  nos  incisos I,  II,  III  e  IV do art.  38 da Lei  9.096/1995,  são considerados “recursos
públicos” e dotados de destinação específica, que se sujeitam a rigoroso controle pelo Poder Público.

Para Daniel Assumpção Neves “a impenhorabilidade prevista no inciso XI do art. 833
do Novo CPC adota o entendimento de que os recursos públicos recebidos pelos partidos políticos do
fundo  partidário  não  perdem  a  natureza  publica,  porque  teoricamente   são  empregados  para  o
funcionamento  dos  partidos  políticos,  organismos  essenciais  ao  bom  funcionamento  do  Estado
democrático de Direito.” (Novo CPC Comentado. 2ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 833). 

Pois bem. Os documentos carreados aos autos revelam que o ato constritivo recaiu sobre
valores depositados em contas  do Banco do Brasil  cujo titular  é  “ELEIÇÃO 2 F A V PREFEITO”,
números: 80229-8 (fl. 754), 80228-X (fls. 755/789) e 80230-1 (fl. 702).

Do cotejo entre os extratos bancários de fls. 755/789 (IDs. 1efa169 e 108ce2c), alusivos
à conta corrente nº 80.228-X  e os recibos eleitorais encartados às fls. 803/810, é possível identificar que
as  doações  feitas  por  pessoas  físicas  para  a  campanha  eleitoral  do  impetrante  foram depositadas  na
referida conta, valendo citar, a título de exemplo, o donativo feito por Maria Luiza Capelassi Rodrigues
no dia 20/10/2020, no valor de R$50.000,00 (fl. 809 - ID. 0368932), creditado na mesma data em favor
do Fundo de Campanha (fl. 785 - ID. 108ce2c - Pág. 12).

Outrossim,  do  extrato  anexado  à  fl.  754  (ID.  3326739)  infere-se  que  a  conta  nº
80.229-8, igualmente vinculada à campanha eleitoral, recebeu em 09/11/2020 transferência no importe de
R$50.000,00 proveniente do Fundo PSB, partido político ao qual o impetrante é filiado, consoante noticia
o documento de fl. 798 (ID. b375da8 - Pág. 8).

A rigor  do art. 38 da Lei 9.096/1995 os recursos que compõem o Fundo Partidário,
independentemente da sua origem (repasse de verbas públicas ou doações privadas), integram um todo
indivisível e, como tal, são considerados recursos de natureza pública e, por isso, impenhoráveis. 

A propósito do tema, cito jurisprudência do STJ, verbis: 

"RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  VIOLAÇÃO  DE  DISPOSITIVOS
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CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.  SÚMULA  Nº  282/STF.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.  PENHORA  DE
VALORES ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  VEDAÇÃO
LEGAL. ART. 649, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O art. 649, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos do
fundo partidário, nele compreendidas as verbas previstas nos incisos I, II, III e IV do art.
38 da Lei nº 9.096/1995.

2. Os recursos do fundo partidário são originados de fontes públicas, como as multas e
penalidades, recursos financeiros destinados por lei e dotações orçamentárias da União
(art.  38, I, II e IV), ou de fonte privada, como as doações de pessoa física ou jurídica
diretamente ao fundo partidário (art. 38, III).

3. Após a incorporação de tais somas ao mencionado fundo, elas passam a ter destinação
legal específica e, portanto, natureza jurídica de verba pública, nos termos do art. 649, XI,
do CPC, "recursos públicos", independentemente da origem.

4. A natureza pública do fundo partidário decorre da destinação específica de seus recursos
(art. 44 da Lei nº 9.096/1995), submetida a rigoroso controle pelo Poder Público, a fim de
promover  o  funcionamento  dos  partidos  políticos,  organismos  essenciais  ao  Estado
Democrático de Direito.

5.  O Fundo Partidário  não é  a  única fonte  de recursos  dos partidos  políticos,  os  quais
dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de
pessoas físicas e  jurídicas  (art.  39 da Lei  nº  9.096/1995),  e  que,  por  conseguinte,  ficam
excluídas da cláusula de impenhorabilidade.

6. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1474605/MS, Rel.  Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 26/05/2015 -
destaquei)

Valendo-me dos fundamentos consignados pelo ministro Luis Felipe Salomão no REsp
1891644 (julgado em 06/10/20), realço que os recursos do Fundo Partidário encontram em sua natureza
pública  e  na  finalidade  vinculada  a  razão  de  serem  impenhoráveis  (https://www.stj.jus.br/sites
/portalp/  Paginas/Comunicacao/Noticias/07102020-Recursos-do-Fundo-Partidario-nao-podem-
ser-penhorados-nem-por-divida-de-propaganda-eleitoral.aspx.). 

Nesse cenário, em juízo perfunctório próprio das liminares, verifico que o ato judicial
hostilizado feriu direito líquido e certo do impetrante, pois determinou a penhora de verbas destinadas ao
Fundo Partidário, as quais são protegidas pelo instituto da impenhorabilidade, mormente porque o crédito
em execução não se refere a dívida de campanha eleitoral, razão pela qual DEFIRO a liminar vindicada
para  suspender  a  ordem  de  bloqueio  nas  contas  correntes  do  Impetrante  cujo  CNPJ  seja
38.811.327/0001-16, determinando, outrossim, a imediata liberação dos valores bloqueados. 

Dê-se ciência ao impetrante e à autoridade apontada coatora.

Tendo  em  vista  que  o  Impetrante  não  qualificou  e  nem  indicou  endereço  do(s)
litisconsorte(s) passivo(s) necessário(s), determino, com fundamento nos arts. 282 e 284 do CPC c/c art.
6º e 24 da Lei nº 12.016/2009, que o faça no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da petição
inicial e consequente perda da eficácia do provimento liminar ora deferido.
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Vinda aos autos a emenda à exordial, independente de nova conclusão, citem-se o(s)
litisconsorte(s) passivo(s) necessário(s) indicado(s), para, querendo, ingressar na causa e manifestar-se no
prazo de dez dias úteis.

Ato contínuo, oficie-se à autoridade que proferiu a decisão hostilizada (Juiz Titular da 1ª
Vara do Trabalho de Várzea Grande) para que preste informações no prazo de dez dias úteis (art. 113 do
RI).

Comunique-se, de imediato, o teor desta decisão ao órgão de representação jurídica da
União (art. 113 §1º, do Regimento Interno do TRT da 23ª Região).

Decorridos  os  prazos  legais  e  regimentais,  com  ou  sem  manifestação  das  partes
interessadas, disponibilizem-se os autos ao Ministério Público para emitir parecer no prazo de dez dias
úteis (art. 115 do RIT).

Tudo cumprido, e não havendo incidentes a serem dirimidos, tornem os autos conclusos
para julgamento.

Publique-se.

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.

ELINEY BEZERRA VELOSO

Desembargadora do Trabalho

Relatora
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