
 

São Paulo/SP • Rua João Adolfo, nº 118, Conj. 405, 4º andar - Centro • CEP01050-020 • Fone: 11 3292.9800 
w w w . t c g . a d v . b r 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ESTADO DO PARANÁ 
 
 

 

 

 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
PROCESSO Nº 0024182-02.2015.8.16.0035 
 
 

BANCO VOLKSWAGEN S/A e VANDERLEI ANTONIO 
TERCONI, ambos já devidamente qualificados nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, esclarecer que as partes compuseram amigavelmente nos 
seguintes termos:  

                                                    
1 - Reconhece o(a) requerido(a) dever ao requerente a quantia 

de R$ 22.570.11 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta reais e onze centavos), da Cédula de 
Crédito Bancário nº 29740732, referente as parcelas de nº. 27 à 36, vencidas entre 09/08/2015 e 
09/05/2016, objeto da presente ação. 

 
2 - Por mera liberalidade e com o fito de QUITAÇÃO DO 

CONTRATO descrito no item “1” do presente termo, o requerente propõe um desconto e o requerido 
se compromete a efetuar o pagamento no valor total de R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e 
cinquenta reais), na forma abaixo especificada: 

 
3 - O pagamento acima será realizado em 01 PARCELA, no 

valor de R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), que será paga por meio de boleto 
bancário enviado pelo(a) requerente ao(a) requerido(a) no email: adv_t.a@hotmail.comadv_t.a@hotmail.comadv_t.a@hotmail.comadv_t.a@hotmail.com,    com 
vencimento para 24/02/2017, e caso o pagamento não ocorra será dada sequencia na ação nos seus 
ulteriores termos, independente de nova notificação extrajudicial/judicial. 

 
4 - Caso não seja efetuado, pelo(a) requerido(a) o pagamento 

previsto no Item 3 na forma, data e valor especificados no referido item, perderá o requerido todos os 
benefícios da presente transação, subordinando-se novamente à todos os encargos contratuais da 
época do vencimento da obrigação, tendo de cumprir na íntegra o contrato originariamente pactuado. 

 
5 - Ajustam as partes que o desconto ora concedido pela 

Instituição Financeira Requerente, por mera liberalidade, destina-se única e tão somente a 
proporcionar que ao requerido efetue a quitação do contrato, não importando, tal composição, em 
novação da dívida. 

 
6 - Após o cumprimento total do presente acordo, o 

REQUERENTE compromete-se a proceder com a exclusão definitiva do débito existente em nome 
do(a) REQUERIDO(A), inclusive procedendo com as baixas das restrições perante os órgãos de 
proteção ao crédito (observada a norma da resolução CMN.3.658/2008). A baixa do GRAVAME do 
bem garantia do contrato será realizada junto ao SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME no período de 
30 (trinta) dias UTEIS, sempre após o cumprimento total do acordo, nada mais podendo pleitear, em 
qualquer juízo ou grau de jurisdição, que tenha por objeto o referido débito.  

 
7 - Após o efetivo cumprimento das obrigações acima 

discriminadas o(a) requerido(a) renuncia a qualquer direito oriundo da referida ação, nada mais 
podendo pleitear, em qualquer juízo, grau de jurisdição ou entidade de defesa do consumidor, que 
tenha por objeto os mesmos fatos, causa de pedir e pedidos desta ação, principais e acessórios. 
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8 - Ato contínuo convencionou-se que cada parte arcará com 

os honorários de seus respectivos patronos, e eventuais custas pendentes e remanescentes serão 
arcadas pelo(a) requerido(a), que renuncia ao benefício da Assistência Judicial Gratuita, caso tenha 
sido concedida. 

 
9 - Havendo protesto relativamente às parcelas ora pagas, 

obriga-se o(a) RÉU(RÉ) ou seu procurador a retirar na filial da Instituição Financeira a CARTA DE 
ANUÊNCIA, mediante assinatura de protocolo próprio, bem como providenciar, às suas expensas, a 
baixa no cartório respectivo. 

 
10 - A parte demandada declara, por fim, que não está 

demandando em processos contra o Banco Volkswagen S/A ou compromete-se, caso haja algum 
processo contra o mesmo, a pleitear a imediata desistência/extinção, assim como renuncia a qualquer 
direito advindo de suas decisões, em qualquer juízo ou tribunal, ou mesmo no PROCON, no que 
tange ao contrato objeto da presente ação, isso em face das concessões do presente acordo. 

 
11 - As partes declaram ainda, de forma livre, ter pleno 

conhecimento da presente transação, em seu inteiro teor e em todos os seus termos, de suas 
consequências e seus efeitos, bem como de ter firmado o presente, de livre e espontânea vontade, 
como reflexo de seus interesses. Para agilidade do presente acordo, será enviada cópia desta ao 
requerido por meios eletrônicos ou similares para coleta imediata de sua assinatura e de seu 
patrono, caso exista advogado constituído, obrigando-se a devolver imediatamente uma via 
previamente assinada e que na sequencia (até cinco dias) será substituída por uma via com firma 
reconhecida a ser encaminhada aos autos. 

 
12 - Requer por fim ofício ao SERASA a fim de reabilitar o 

nome do requerido bem como ao DETRAN e RENAJUD a fim de que seja baixada eventual 
restrição judicial oriunda da presente ação. 

 
13 - O presente acordo só terá validade quando devolvido e 

protocolado no processo acima informado. Para tanto a demora na devolução do mesmo, ou atos 
procrastinatórios, poderão acarretar neste lapso temporal o prosseguimento da ação, oportunidade 
que o acordo estará rescindido, nada podendo reclamar a parte réu tendo colaborado no atraso e 
sequencia do presente acordo. 

 
14 - Por estarem desta forma ajustados, requerem a Vossa 

Excelência, a homologação do presente acordo, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do novo 
Código de Processo Civil, em caso de descumprimento a requerente dará prosseguimento na 
ação, desistindo as partes expressamente do prazo recursal, entendendo as partes que a ausência 
de remessa da via com firma reconhecida implicará na sequencia do processo nos seus ulteriores 
termos. 
 

 Termos em que, 
                                                          Pede deferimento. 
                                                          São Paulo, 17 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 

BANCO VOLKSWAGEN S/A   VANDERLEI ANTONIO TERCONI 
p.p. MARCELO TESHEINER CAVASSANI CPF 110.542.218-63 
OAB/PR 29.404-A 
OAB/SP 71.318    
      

 
 

mbookpro

mbookpro

mbookpro

mbookpro

mbookpro


