


































































































































































































































MPSP MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DE SAO PAU LO

GRUPO DE AUTAÇAO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GAECO

Autos n' 082/2018
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Núcleo Bauru Avenida Getúlio Vargas, n.'21-100 - CEP 17017-383 - Pq.Jd..Europa
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

C:HIRTIDAC)

Certifi.co e dou fé que, em atendimento ao
despacho de fls. 114, permiti vi-sta destes autos aos
Analistas de Promotoria - Agentes, nesta data

Bauru, 02 de dezembro de 2019

C
.im .o rt ol ett oVi. ni c i

Ofi.cial de' bmoto rla

Matricula n' 63 9 5

;l'lJWT.i\DA

C Junto a estes autos o relatório de i.nEeli.gência

conforme segue

Bauru, 02 de dezembro 2019

:rrl Bor'E'plettov i.n i

Oficial de aria©

Matricula n' 6 3 9 5



PSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAU LO

GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃ0 ESPECIAL \h
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO \)

BeL: PIC n. 82/2019

Difusão: GAECO/BAURU

Bala: 03/12/2019

Em conformidade com dispositivos legais que criam e fixam as
atribuições do cargo de Analista de Promotoria ll (Agente de Promotoria), elabora-

se o presente Relatório, levando-o ao conhecimento do Dr. Daniel Passanezi

Pegoraro, Promotor de Justiça do GAECO/Bauru, para ciência e providências.

(

OBJETO

O presente Relatório tem por objetivo apresentar o endereço das

empresas CGC Construções Gerais e Comércio Ltda., (atual denominação de

Construtora Guimarães Castro Ltda.), CNPJ 02.086.700/0001-76 e GCE S/A. CNPJ

05.275.229/0001-52. bem como de seus sócios, considerando que há documentos

em que constam suas assinaturas, o que pode indicar. à primeira vista. participação

na fraude perpetrada.

(
RELATORIO

Após vasta pesquisa em fontes abertas e sistemas conveniados,

logrou-se identificar os seguintes endereços;

l CGC Construções Gerais e Comércio Ltda

Endereço atual:

Consta como sócio da empresa Clemilton Salva Meirelles, CPF

336.136.643-72, RG 2815774 SSP/DF. nascido em 14/07/1968, filho de Naiza Sirva

Meirelles e Antânio Pereira Meirelles, com possíveis endereços nos seguintes locais:

. Quadra E38, Cj A. Casa 70, Brasília/DF;

l

r    
RELATO RIO DE INTELIGENCIA
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DF-345, OSH SND 89 Lote, Planaltina, Brasília/DF;
Setor Soa, quadra 14, conjunto 6 01, casa,

Industrial, Guará, Brasília/DF

Zona

2. CGE S/A

Endereço atual : Setor SCIA, auadra 14. conjunto 6, Lote OI.Zona
Industrial. Guará. BrasíliB/DF

(

(
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Ü

:.Ü

(

DF09

Todavia, também consta endereço na cidade de Guaíra, qual seja, Rua

14, 455, Guaíra/SP. conforme indicado abaixo

:l CuRura Fm Guaíra $p i& Curtir Página
ae Janeiro de 201 8 e

AT:NÇÃO: INSCRIÇÕES PARA 99 CASAS POPULARES Da "latINHA
CASA raINHA VIDA" JA ESTÃO ATER'íAS Ela GUAIRA

« m Residencial Zenalde . Guelra/SP iÓ Cuítlr Põglna
Plantio de vendas aúidonou urra nova

25 de outubro úe 2018

A Prefeítua de Guaíra confirmou. nesta quarta-feira. a abeRura das

inscrições paa as 99 casas que serão construídas pelo programa 'l\linha
Casa lvtiRh8 Vida'.As inscrições ttvenm Início nQ dia 3 e o release

distribuído à Imprensa não menciona o enceramento do prazo

RE SID E NCIAL-

ZENAIDE

Perto do que você precisa,

mais fácil do que você imagína11

Você se píeatupo am os rasullodos

e deixa a onstruçõo paro nósll(
Podem se candidatar às casas as famílias com renda Ge R$ 1 .500.DO a RS

4.300.00 mensais e que atendem diversos cntéNos. cama carteira assinada

por pelo menos 120 alas e sem restrição de crédito na ;PC. A
federal.seleção será feita peia Caixa

ZENAIDE

GCE. na rua 14. noAS Inscrições são realizadas no
455. entre as avenidas 9 e 11. A etetlva da das

uma conquista do Fumeiro ana de govemo ao preferecasas e
José Eduardo Lélts.

Casas de 4 ] ,87m2

2 Quartos, seta, co:indo, WC, hall de ci«ulaçóo e área de sewiço

d+ águacom total
pública Besgota, água plwial,

óna verde

Avmidoü Guoiro

A empresa tem como sócios

3
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Marcos Oliveira, CPF 323.261.146-04. RG 12.20077 SSP/MG, DN

03/02/1956, natural de Uberaba/MG, filho de Mana Abadia Curi de Oliveira e Mozart

Joaquim de Oliveira. brasileiro, casado, administrador. Constam os seguintes
endereços:

. CLSW 104. Bloco C, apto. 142, Setor Sudoeste, CEP 70670-533,

Brasília/DF
. Condomínio SQN 209, bl F, apto 603, Brasília/DF
. Alameda Vermelha, 110, Grande Horizonte, Uberaba/MG, CEP

38057050

( Veículo: HFU6080 Renault/Megane SD, preto, 2007/2008 (endereço na

Alameda Vermelha. 110, Grande Horizonte, Uberaba/MG. CEP 38057050)

(httDS ://www. facebook. com/MO1 54)

Paulo Maia Koshiba. CPF 248.516.396-00, RG l0.213.266 SSP/SP,

DN 20/07/1958. natural de Uberaba/MG, filho de Yolanda Maia Koshiba e Koshiba

Toshíro, brasileiro, engenheiro civil, CREA 47.500/D. Constam os seguintes

endereços :

. SQS 404, Bloco K, apto. 105, Asa Sul, CEP 70238-110
+ Qd 103. Lt 10 BL B apto. 602, Edf. Mozart, Aguas Claras Norte,

Brasília/DF

. SQN 209 Bloco F, O Apto 603, Brasília/DF(
Veículos da empresa GCE S/A:

JHV 3761, Brasília/DF, VW/Gol 1.0, prata. 2011, endereço: S:!:.SAIA.

OQH 3517, Uberaba/MG, Fiat/Strada. prata, 2013, endereço: Bua©
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Em adendo, após compulsar todo o apenso relacionado a empresa CGE,

entende-se seja necessário fazer alguns apontamentos.

De imediato, chamou a atenção deste subscritor o fato de as datas

entre alguns fatos relevantes serem muito próximas, a denotar certo planejamento

entre os seus atores, podendo, inclusive, se vislumbrar eventual engajamento entre

os agentes para a concreção de um objetivo final comumi

Com

(i)
efeito, tem-se que:

a prolação da sentença na ação monitória (processo n.
0033512-43.2009.8.26.0071, que tramitou na 4a Vara Cível de

Bauru) se deu em 19/09/2013;
a expedição de certidão do município de Guaíra foi feita em

09/12/20132;
a cessão de direitos da empresa CGC para a empresa GCE

ocorreu, conforme consta na data do contrato particular. em

20/12/2013;
a distribuição da ação ordinária promovida pela GCE em face da

COHAB ocorreu em 07/01/2014;
o acordo celebrado entre GCE e Cohab foi juntado aos autos da

ação ordinária em 18/03/2014.

( (ii)

(iii)

(iv)

(v)

Veja-se, assim, que todos esses acontecimentos ocorreram em apenas

6 meses, em exatos 124 dias úteis3, abrangendo o período de festas de final de ano,

bem como de carnaval, sendo lídimo se afirmar que todos os atos ocorreram em

brevíssimo tempo.
(

E mais, não se está diante de atou simplesl A feitura de uma petição

inicial, como cediço, quase nunca é simples. Envolve a colheita de documentos4,

estudo de jurisprudência. recolhimento de custas, obtenção de procuração etc. No

mesmo sentido, celebrar acordo em ação judicial, igualmente. não é algo célere. pois.

l De fato, tem-se que no terreno de Guairá foram construídos dois residenciais, conforme se constata das
matrículas juntadas no apenso.
2 Acredita-se ser proveitoso oficiar-se o município a fim de se obter cópia do expediente administrativo
que ensejou a feitura da referida certidão, com a finalidade de averiguar a data em que realizada, bem
como a pessoa que a realizou.
3 Número obtido por meio da fórmula "=diatrabalhototal" no Excel, descontando-se os feriados nacionais
do período.
4 Saliente-se a menção a "avaliação administrativa" mencionada no item d" no acordo celebrado entre
GCE e COHAB. que. como esperado, não poderia ser feita em apenas alguns dias.

5
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além do sopesamento entre os termos da transação, está o fato de se realizar
reuniões, juntar todos os interessados, apresentar todas as questões envolvidas etc

Igualmente, um contrato de cessão de direitos, ainda que simples,

envolve todo um estudo, por parte tanto de um setor jurídico quanto de um setor

financeiro, o que demanda tempo. Realmente. atente-se para o fato de ter constado

que "

con tra tualmen te pc/â CO/VSTRUTOR,4s em Éawor da GCE. rUC áo/ oójefo de fransação

consistindo o

presente instrumento como meio de pagamento da referida dívida, habilitando a GCE

na execução e reclamo de todos os direitos decorrentes do inadimplemento tratado

( baque/a anão" (destacou-se)

Sendo assim, é de se presumir que, antes de se celebrar o contrato,

houve todo um estudo referente às dívidas da CGC perante a GCE, assim como em

relação ao êxito em receber o valor correspondente à nota promissória, bem assim
a eventual insolvência da COHAB

E impossível conceber que todos esses procedimentos tenham sido

realizados em tão pouco tempo, levantando a óbvia conclusão de que foram

preparados há muito mais tempo

Voltando ao acordo de cessão de direitos, considerando que celebrado

apenas três meses após a prolação da sentença na Ação Monitória tem-se que o

(. acordo se efetivou com base no dispositivo daquelas, isto é, levando em conta o valor

atualizado do título executivo nota promissória de aproximadamente R$
198.992,79s

5 Trata-se da empresa CGC Construções Gerais Ltda.
6 De fato, entende-se imperioso se obter a confissão de dívida aludida, com o desiderato de se identificar
a abrangência da fraude perpetrada. Explica-se: se a confissão de dívida envolver valores p.róximos aos
R$ 200.000,00, presumir-se-ia que a empresa CGC Construções Gerais e Comércio Ltda. não. participou
do esquema criminoso. Por outro lado, apurando-se que a confissão de dívida atinja valores próximos aos
2 milhões ou mais, torna-se certo que a empresa CGC participou igualmente de toda a fraude, devendo
igualmente ser responsabilizada.
'0 dispositivo da sentença restou assim redigido: "Posto /sso, rq/e/fo os embargos ('CP(:, ad. ].102C, g

3a) e julgo procedente o pedido monitória, constituindo de pleno direito o título executiva judicial,
consistente. nos termos da petição inicial, em Cr$ 7.979.426,08(...), a ser acrescido de correção
monetária pelos índices oficiais publicados pela Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Tabela Prática)
a contar de 5 de abril de 1991 (fls. 32) e dejuros de mora de 1% aa mês a partir de outubro de 2009.(fls.
63), bem como condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que arb/tro em ]0% sopre o va/or atum/içado do rifa/o cor7st/tu/'do (...)". (grifou-se) Após a prolação da
sentença. não houve interposição de quaisquer recursos pela COHAB.
8 Veja-se que na própria petição inicial da ação promovida pela GCE S/A em face da COHAB( em que
pleiteia reconhecimento de enriquecimento sem causa por parte da Cohab, com consequente indenizaçã.o
(processo n. 1000040-58.2014.8.26.0071), a GCE S/A afirma: "os cá/cu/os rea//zados para dar resma/do

6
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q
Entretanto, em 07/01/2014, apenas 18 dias depois de celebrada a

cessão dos créditos da empresa CGC, a empresa GCE S/A ingressou com Ação

Ordinária em face da Cohab/Bauruç alegando que o valor original da nota
promissória emitida pela Cohab representava, à época em que oferecida, o

equivalente a 32.930,46mz ou 1,3658 alqueires paulistas da área que foi
adquirida pela Companhia, com a intenção de se ver ressarcida, não pelo valor

atualizado da cártula. mas pelo valor venal atualizado daquela respectiva área

territorial que ensejou, em 1991, a feitura da cártula.

Na petição inicial da Ação Ordinária em questão, a GCE S/A alegou

que o valor da nota promissória atualizado, em dezembro de 2013. era de R$
198.992,79 e que o valor venal da área equivalente seria, à mesma época. de
incríveis R$ 1.975.800,001 É de suma importância frisar que esse valor milionário

foi extraído de uma certidão fornecida pelo próprio município de Guaíra (onde está

localizada a área correspondente), ççHidêç esta solicitada. Das111BH-Pela
Drónria Cohab. emitida em 09/12/20131

(

Ora. como esse documento estava em oosse da empresa AGES/A..se

(. Ainda. não é demais observar que o advogado signatário da ação

ordinária (processo 1000040-58.2014.8.26.0071), de nome Heron Alvarenga

Bahia. com escritório em Belo Horizonte/MG, contratado para defender os interesses

da empresa GCE S/A, com sede em Brasília/DF, já patrocinou causas envolvendo a

empresa CGC Construções Gerais e Comércio Ltda., bem como envolvendo seu

sócio, o sr. Clemilton Silva Meirelles, conforme se constata dos excertos abaixo

retirados de consulta a sites de tribunais e ao goog/e:

ao pedido de cumprimento da sentença na monitória revelaram que o valor daquela cártula, vencida em
abril de 1991, atingiu em dezembro de 2013, a quantia de R$198.992,79 (cento e noventa e oito mil,
novecentos e noventa e do/s rea/s e setenta e nove mental'os.)". Ou seja, é de se presumir que, quando
da cessão de direitos, a empresa GCE S/A possuía plena ciência de que aqueles créditos
representavam aproximadamente R$ 198.992,79.
9 Processo n. 1000040-58.2014.8.26.0071, da 3a Vara Cível de Bauru.
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Processo
Classe:

a4zslií-30.!ssB.a.26.aal3 casa.sa.4zs:it-9)
Procediment)o Comum Cível

Área: Cível
Conbatos Aé:mittistrativos

01/08/2019 0.Q::QO - Prazo 13 - 3R.AZO 13.09.20=9

21/10/:998 às 17:36 - LNre
l.a Van de Fazenda Pública - ;aro Central - Fazenda Pública/Acidetttes

1998/001357

Sergio Serntto Numas Filho
383. 53.1998.423t=!

F$ 30.S04,79

Assunto:
Local Físico:

Distribuição:

Controle:
Juiz:
Outros números:
Valor da anão:

Pares do processo
UFJIVERSIDADE DE SÃO PAULD - USP

Advogado: IUarcel.a 3uczek 3itbr
Advogada: 101arcia 14onaco t4aKendes Coza
Advogado: Paschoal cose Daria
Advogada: Sanha l,l,an GiarleCli Ro.driçues
Advogado: Felípe IGzua Tatena

ConstruÊon Guimanes lastro L:bda .
Ad\ egada: HERON ALVAREü18A BANIA

Reqdo

(indicação de que o advogado Heron Alvarenga Bahia também patrocina interesses da empresa CGC

(
Construções Gerais e Comércio Ltda.)

Processo: 013809-14.2e09 .S.01.0a39 - RTSum

Aut: Fausto f4uníz de Souza [Adv. Sidney Peneira Pinto (0AB: R] 26985 - D)]
Reu: Cisne Branco Calcados e Couros Ltda. [Adv. Cáries Alberto Xavler Reis dos Santos
(OAB: R] 35577 - D)], Reu: cose Nunes ]unqueirap Reu; Espo]ío de ]ulieta Valente Godo
Nunes ]unqueíra
Destinatário(s): Reu Cisne Branco Calçados e Couros Ltda., Aut Fausto }4uníz .de Souza
Tendo em vista a inércia do autor por mais de 12 meses, julgo extinta a execucao na
forma do artigo 794, 111 do CPC. Prazo 08 (oito) dias.
Processo: Og94799-89.1996.S.gl.Oa39 - RTOT'd

Aut: ]0SE 0L]VEIRA DA SILVO [Adv. Sereia Brabo de Abrem (OAB: R] 69662 D)]

Reu: CGC Construcoes Gerais e Comercio Leda. [Adv. Pau]o Casar Fontoura Bastas
(0AB: R] 52689 - D)], Reu: Antonio Ronaldo Cunha Castão, Reu: Marco Antonia Cunha
Castra, Reu: Pau]o P]arcos ]unqueira Guimaraes, Reu: Clemilton Silvo Meirelles {Adv.
Heron A[varenga Bahía (0A8: r'tG 43649 - D)]
Destínatar']a(s) : Aut baSE OLIVEIRA DA SILVO
Indicar meios eficazes para o prosseguimento da execucao, no pt'azo de 36 dias, observ
PT'acesso: e942809-35. 2094.S.gl.Oa39 - RTOT'd
Aut: MANIA DAS FRACAS DA CRUZ [Adv. Carmelia de Mattos Goncalves Cruz (OAB:

R] 56668 - D)]
Reu: HOSSEGOR INDUSTRIA E COBtERC]O LTDA, Reu: ]ULJIO DE ABREU blUNES,

Reu : VICENTE DE ABREU NUNES

vesti.natal'io(s) : Aut JüIARIA DAS FRACAS DA CRUZ
Fica i.ntímada a parte autora para que i,denfi.que, inicialmente, dois ímoveís, cuja est
Id : 1727754

Edi,ta]. de Cítacao para Execucao - 04/09/2e14(.
(excerto retirado de pesquisa no goog/e referente ao processo n. 0013800-14.2009.5.01.0039, que

tramitou no TRT-l, indicando que Heron Alvarenga Bahia defendeu interesses do sócio da CGC,
Clemilton Silva Meirelles)
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AL

U
U

Processo NO RTOrd-ooo47o0-89.í996.5.ot.oo39

Processo NO Rtpi'd-ooo47/i996-a39-ai-a0.8

Autor JOSE OLr\;'EIR.A DA. SILXr.A

Advogada Sergio Brabo de Abrem(OAB: RJ6966zD)

Réu CGC Construções Gerais e Co)nércío Ltdü.

Advogado Paulo Cesai' Fontoui'a Bastas(OAB: RJ52689D)

Réu Antõnio Ronaldo Cunha Casei'o

Réu Marco Antõnio Ctuil)a Castra

Réu Paulo Malgas Junqueü'a Guiinarães

Réu Clemílton Sina hleirelles

Advogado Heron Alvarenga Balia(O.AB: MG43649D)

Processo: ooo47oo-89.i996.5.oi.oo39 - RTOi'd

Aut: JOSE OLIVEIRA DA SILVA[Adv. Sei'gio Brabo de Abrem(OAB: RJ

69662 - D)]

Réu: CGC Construções Gerais e Comércio Lida. [Adv. Pau]o Cesm Fontaui'a

Bastas (OAB: RJ 52689 - D)], Réu: Antõnio Ronaldo Cunha Casta'o. Réu:
Marco Antõnio CoMIa Castão. Réu: raDIo Mai'cos Jullqueira Guiinaràes, Réu:

C[emi[ton Si[\a b[eíi'e]]esEAdv. Heron A]vai'erga Bacia(OAB: bIG 43649 - D)]

Destíllatárío(s): Ré\} Clemilton Salva Meirelles

Deverá o advogado Hex'on Alvarenga Baleia àa pai'te ré providencial a

i'egulai'ilação do seu caclasüo no Sistema do Processo Judicial Eles'

PJe a flui de possíbilitai' a migração. em 5 dias.

esquina no goog/e do processo n. 0004700-89.1996.5.01.0039

TRT-l)

(

(excerto retirado de p que tramitou no

Ora. até para os mais ingênuos, o cenário que se mostra é de evidente

ajuste prévio entre os participantes, palco de escancarada encenaçãol

Repita-se os acontecimentos verificados até o momento

l

2

3

4

5

A empresa CGC ingressa com ação monitória em face da Cohab,

em 2009. para cobrar nota promissória de 1991;

Em 19/09/2013. depois de revertida a prescrição do direito no

STJ. é prolatada sentença em favor da CGC reconhecendo o crédito

de aproximados R$ 198.992,79;
Em 09/12/2013 é emitida certidão pelo próprio município de

Guaíra. por solicitação da Cohab/Bauru, afirmando que o valor
venal de determinado terreno seria de R$ 1.975.800,00;

Passados apenas poucos dias da emissão da aludida certidão, em

20/12/2013, a empresa CGC cede os direitos creditórios daquela

ação para a empresa GCE S/A;

Em 07/01/2014, após apenas 18 dias da cessão dos créditos, a

GCE S/A, por intermédio do advogado Heron Alvarenga Bahia - que

já patrocinou interesse da empresa CGC e de seu sócio

judicialmente -, ingressa com Ação Ordinária em face da Cohab,

(

9



PSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

em cujos documentos que acompanhavam a petição inicial
estava a referida certidão solicitada pela Cohab, pleiteando

reconhecimento de enriquecimento indevido da Cohab.

Já não fossem escabrosos os acontecimentos narrados, há ainda o pior

Conforme se constata no Aviso de Recebimento acostado a fls. 163 dos

autos do processo n. 1000040-58.2014.8.26.0071(reproduzido abaixo), a citação da

Cohab ocorreu em 26/02/14, uma quarta-feira, com início de prazo para contestação

no dia seguinte e término previsto para o dia 13/02/2014. Não houve, todavia,
qualquer manifestação da Cohab dentro desse prazo!

( lmKau igiíaiã
TENTA'TRÁS DE ENTREGA

17012-202

2e :: L h

:h

HOnV08 DE DEVOLUÇÃO

B] m, '- -
11] Nõa prmurBáaB

\N&o exí8to o nüm«o

n o.-"«u. Elrüecüo
B] a-ü«ENDEREÇO PMA DEVOLUÇÁQ DO AR

PARA uso oo a.IEhrIE ta)claiAL

(Aviso de Recebimento com data de 26/02/2014, acoitado a fls. 163 dos autos do processo n. 1000040
58.2014.8.26.0071)

E aqui é de suma importância se fazer as seguintes considerações:

conforme consta na Escritura de Venda e Compra. acostada a fls. 42/52 da ação

ordinária, especialmente a fls.46 (reproduzida abaixo), a nota promissória foi

recebida em caráter "pro se/uto", de forma a se dar "p/ena, gera/ e /rrevogát'e/

quitação de pagos e satisfeitos, para nunca mais repetirem. e cedem e transferem à

compradora o domínio, posse, ação e servidão e direitos que tinham e exerciam sobre

o imóvel, para que dele use, goze e disponha livremente como seu"

C
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I.8 CARTÓRIO DE FROTAS DE GUAtRA
m. eudP'da

gd. 9&M {#u8PiíP da ódoa

CRoSs tltltM ge.i.a güe

çlÜçü (X lolllo de Calpelho

l«s autorgante8 vendadarea o imóvel descrito, livre n
do todüa B qval8Quer ânus, g8tZu Ju tos B E nt:=a di

tado+p pare vend:=la i eompradaF6: COMPANHIA DE UAeiTAÇlo pool
EaHR8/BAURÓ. Já quallflcadapLAR DE 8AURÚ dastõ »par

eorltuea 8 ne melhor forma da di.:alta. ef'atlvanente Vendido tem
=wfta B ajustado de cnts7+ai!.a19.00 (CINQUENTA c staaJ.o

TE nXLHBCSe TREZE HIL E DtZENQUt CnUZEIRaS>f importam la e8 a =
quB ra Paga da seguinte ratas: l)p He&t üto+ a quantia de cas
CRIS+70i.JÜ )PO, (ClblCÜ niLUDCS. SET[CCWTaS E HUn útil.. TREZCnTDS=

E HUll CRUZEIROS E NQVEHTA CENTAllOS), an re8pandante i pares dü n
B nar n v8nd8dera nELAINE HARUt NOnUHAeB que t'ol depeeJ.taça na n
caixa CeanBnlca da Estudo de Siü Pauta S/A.. aginala d Guelra n
SPoF oonrorB+ quis de deí681tg Judicial ne a)9B76Ll# autentica n
çao aeciníe ng aD]/91. 8m conformidade aan a alvarjnPrac. nBZ18
BJP expedida en ]Snma=çen1.991 B Bubser]te Roxo HBn. Juiz de QI
reitor [xme+ Sr6 Dr. ]aip F]ivío Andrad+ de çastrg; 2)+4«p d]8 +

trinta (Ja) d+ maça da X.Pçl, + quanta mg'-ea$il#ü8a3fePBJDZ
Cquarent 8 trela nilhie&. trezsnt08 B trinta e dais nll. duzeo=

t- e ""-ta B n- cr«eito. . d.i8 -nt-a+), p.g-«ta -« -
representado par uma nata premi 8Õ l d& conDE'ade:'e8;í»n Povo: l;'
d08 vended0 8s Halo 8 eom carinela ati 8 data da at'etíva llbe«
ração do recurso pala Caixa CeonõnS.ce F8d8F8lp à eampradoe'ü 8 w
corrigido pela !ndlc8 flxwda pele CtF 8 :)= Na dla BINGO (DS) «
de ebrll de 1.991g aem JutaB, a quarldia de CR87e979B426pQB (sete
miih3sap novecentos 8 setenta 8 n ve nllP quatrocentos B viria 8
sela cruzelras B eito aRntBv06)P pag80ent u$ B r FC dentado por
umB nota pranlsü6 J.a de emlssio da comprada 8P 8n f''ovo: daa Vede
decotes maloresP preço esse d©cacrwat8 da contrato de' inpristlaa
1"1=mado antro 8 compradora e equel8 órQio f'lnancelra. papa «
eeristruçia da enpreendin nta habítaclanal denominado nCUAtRR ll
cujo titula i rec©bldo en carátBr erro-aalutng 8 qua D p='©ça ara
declaradas recebida pelas netas prpnlsaoriaa Bnltidaap as v8ndon
dorme dio plenas vitral 8 Irrevogável quitnçjB da pagos a Batia n
falte p para ítunca aal8 r8petír8a, B ceda B transe'er«a a eaaprg.
doba o donlnla. poosep açio a servldio dIreItaS quB tinham B
eK elas soar D l i6uBle para que dali. uaaB gaze B dl8penhe XI
vremant8 'Boné a8u que f'lcB lendo pap garça desta.escritura 8 da
eCliueula « CDNSTITUTlwp abrigando« e v8ndadoreõ per ele au
2terd Iroõ oa sueesaaras, a qualquer tltule + 8 toda 8 qu8lqwrn
tenDO. r'fizer a present v nd8 8 suta e8eri,turü üenpgg...glgz...!ilha

tBP n.In

+

(
(Trecho da escritura de venda e compra acostada a fls. 46 dos autos do processo n. 1000040

58.2014.8.26.0071)

Com efeito, imperioso esclarecer a diferença entre nota promissóría

com cláusula "pro se/uto" e nota promissória com cláusula "pro se/vendo": quando a

nota promissória é recebida em caráter pro se/ufo, tem-se que é recebida como
quitação do negócio subjacente, desvinculando-se totalmente deste. Em outras

palavras, quando há a existência da cláusula pro se/uto, o credor não poderá mais

discutir o negócio que originou a nota promissória, isto é, não poderá atacar o objeto

da negociação com a finalidade de desfazê-lo, restando apenas a execução da
cártula. com os consectários da ação executiva
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) n
Por outro lado, a cláusula pro se/vendo faz com que a nota promissória

não se desvincule do negócio que a originou até sua efetiva quitação, isto é, em caso

de inadimplemento da nota promíssória. o credor poderá pleitear o desfazimento da

negociação que ensejou aquela cártula.

Desta forma. a linha de defesa em contestação na ação ordinária citada

era tranquila e pacífica. Com supedâneo no próprio documento juntado pela autora,

a empresa GCE S/A (escritura de venda e compra), argumentar-se-ia que o negócio

jurídico do qual originou a nota promissória já estaria plenamente quitado,
de forma a afastar quaisquer argumentos advogando o enriquecimento sem causa

por parte da Cohab. Insista-se, com relação ao não pagamento da nota promissória,

restava tão-somente o pagamento do valor atualizado do título na via executória.

Entretanto, surpreendentemente, a Cohab sequer apresentou contestação,
fazendo muitíssimo pior: celebrou acordo com promessa de dação de imóvel
com valor extremamente superior ao valor atualizado da nota promissória.

(

Indigitada postura se mostra verdadeiramente criminosa, voltada a

prejudicar os cofres da Companhia. já bastante deficitários, em atenção

exclusivamente aos interesses da empresa privada GCE S/A, sendo lícito se supor

que tenha havido alguma contrapartida. consubstanciada em vantagem económica -

ou de qualquer outra natureza - para as pessoas ora investigadas.

E mais, conforme consta no acordo celebrado entre Cohab e GCE S/A,

acoitado a fls. 164/167 dos autos da Ação Ordinária, especificamente em seu item

"d" , tem-se que "Avaliação administrativa concluiu que o valor atual da área referida

na letra 'a' desta, importa R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais). Por sua

vez, o valor venal atual da mesma importa R$ 333.841,88 (doca. anexos)io".

conforme excerto abaixo :

(

(Item "d" do acordo celebrado entre Cohab e a empresa GCE S/A, acoitado a fls. 164/167 dos autos do
processo n. 1000040-58.2014.8.26.0071)

:o Malgrado haver menção a "documentos anexos", não há a juntada de quaisquer demonstrativos de
cálculos, o que reforça a necessidade de obtenção de mandado de busca e apreensão a fim de se localizar
o procedimento administrativo que deu ensejo ao acordo espúrio tratado.

12
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Veja bem, a Cohab tinha uma linha de defesa tranquila ao argumentar

a inexistência de enriquecimento sem causa, cenário em que sua dívida se
aproximaria do valor de R$ 198.992,79. Porém, além de deixar de contestar a ação,

celebrou acordo com a empresa em cujo texto é explicitado o valor venal do terreno

de R$ 333.841,88 (sem se ter justificado esse valor, haja vista que nenhum

documento foi juntado), ao mesmo tempo em que a Cohab já detinha certidão do

município de Guaíra dando conta de que o terreno em questão possuía o valor venal

de R$ 1.975.800,00.

©'
PREFalURA DO UUNiCiPla DE CUAÍRA
Pnfdtun do Munlçlpio de Gualn
A#. Cõbíbl Ce-:h l.»8li N'816 - 148rsaó
QPJ: 4d344Dt4 ]a115Q

(

CERHDÃ0 DE VALOR VENAL

CERTIFICADOS. a pedida de CaMPÂNulA aE HABITAÇÃO papliuR DE BAURU ou

pesou hbtess8dõ. 81nvü8 de prünsn' p qn lendo « assonünleatas do Gadasüe linaüHl&b.
oanslHnios a VALOR VENAL r8üllw H ngdnü llnàwt

CHSÜO: Qooot4136 r hlatílaBlkucdçB« Ba3520.11.0D0'1.01.'1

PnoplleUlo: CQlaWA Oe'HABITAÇÃO PORTA.AR DE B.hURU CPFIÇNPJ: 46Q't00710H103

Cnvonüa&b COMPANHA.OE HAaTIAÇÀO llOPt)l.AR DE BAURU CPFICNPJ: 4601aa71a08103

EÕÜÕleÇo: Ru8 10&8' . Caopl m: COP{AB
B8kno= C.RANlcE7D CARLIBNOGUEiRA ca': !419aaoo
Ckbde: ' ' Qualn -SP

8«e ' Quase: UNIDA l..de: Uddad&

nl.HBmento

i=ü-l;-.:

Seu: Quadn8: . ' l.a80: Unldõó«
-Dõ&ü RelúneBe n Eurdde alJ'

.ÁiwTbltitotbl: UJi0;46 'Tedads: ' 0 -. Xna EdK. Tablt

De eeordo com n. aftlo08 37 e 38 dõ lal Compleinleatal tf' 2'117 do 26rl:li2004. pan a eatcUo do
lalpo«o Soba a Trstn'úluõo 'll\roER UV08" o Valor Vetiül do Imóvel + de>RS IJ7BI00.H.

EivünBa: 8#121Ut:10::t:a VHldBd& 6BiDttM14

licmüiolCaw+dü C8ílbdlü: an14cAügacawpr

U8u&hu:. eDNA

(Certidão expedida pelo município de Guaíra, a pedido da Cohab, com informação de que o valor venal

do imóvel seria de R$ 1.975.800,00. Frite-se que essa certidão instruiu a ação ordinária da

empresa GCE S/A)
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O acordo acima citado foi assinado, de um lado, por Marcos Oliveira,

Diretor Administrativo da empresa GCE S/A e seu advogado Heron Alvarenga
Bahia. com escritório em Belo Horizonte/MG, e de outro por Edison Bastos

Gasparini Junior, Diretor Presidente da Cohab/Bauru e Milton Carlos Gimael
Garcia. então advogado da Cohabil

Abra-se um parêntese aqui: Milton Carlos Gimael Garcia ingressou

nos quadros da Cohab em 16/02/2009, como advogado, percebendo salário inicial

de R$ 2.673,27 mensais. Por meio da Portaria n. ll/DP/2016, em O1/11/2016, o

diretor presidente Edison Bastos Gasparíni Junior criou um cargo de confiança. de

livre nomeação e exoneração, denominado Gerente Jurídico, com subordinação

direta a ele. nomeando Milton Carlos para ocupa-lo, sendo certo que "em razão da

responsabilidade decorrente da função, o nomeado receberá Gratificação no valor

de R$ 4.765,92 (...) por mês, sem prejuízo do seu salário base, pelo tempo em que

exerce-/a" (grifou-se)

(

..==Bg=ÜãmXâ=89dw4(

(Excerto retirado dos autos da Ação Civil Pública n. 1012213-75.2018.8.26.0071, a fls. 1396)

': Veja-se que, conforme se verifica da procuração pública acostada a fls. 170/172, do processo n.
looo040-58.2014.8.26.0071, há mandato, por parte da Cohab. a 19 advogados, sendo sintomático que
apenas o advogado Milton Carlos Gimael Garcia, tal qual ocorre nos outros casos também analisados na
presente investigação, seja signatário do acordo com a GCE S/A.
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n' plç9

COMPANHA DE }nBnAÇÀO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, H.e 30-31 Bauru -- SP

CEP 171 1-105 - (0 xx 14) 3235-9222

PORTARIA N' llJDP.p2016

EDISOIÍ GASTOS GASPAREVI JUX[OR. Diacior Pruidm:e da Compadlia de
llabitiB,çau Pupulu \lc Bu.uu, lw usQ de suas aulDutç{)cs legais e estatut&las.

CONSIDERANDO, o voluaae de serviços a çürgo da Che68 da Divisão Jutídioo
Contmciwo. o que to:m impossível 6 Cbe6a dar Q apoio nwwsário ás outlu
Dí\rísõas;

CONSIDERANDO, 8 ncassídade dc um gaendamenlo anis e6mvo
Konpanhananto mais pdxima dos smdças aeçutadas par nelas as Divisões:

e

CONSIDERAIVDO. qw Fam atendem a tabu H Divisões aü wnpa inte$nl.
neçessiu-n de um profiBsioElal gabadtada na âmbito juiídiw. veludo a resolver os
pnblem8.s e du puwaes;

CONSTDERA]VDO, que pam ateiüu B atu necessidBdcs impõe se à Campa:ihiü
udequu sua wmposiçaa flucioüa!;

CONSIDERANDO, qw a runadelüçãa dzt esüuiuM hieáquica.funcional eügiiá
imposição de nsponsabilidadu e atribúçõn. o que implica. pwa sm adllqwção,
estabelecer nave! de caauapnstaçlQ compadvel a alas;

RESOLIH

Imtituir BO Pleno de Gagos, Salários c Cuncilas dz Campanllía, uma vaga de
âmçlo de conümç& do lide nomeação e cxonaação. dmamiwda Gacnte
Juddiço. Vaga esu a sn ocupada pot Advogado integrante da quiadao dc
empregadas de canela. i3amcado pela pintor Presidente, subordinada
di t tcRU z ele. cam as dweres e obrigaçõw elmcados na P! Q dc Cargos,
Salários B Cmeiru. mDU auibüçón são:

/

Presuür colusuitaria e asse$soia=aun julídims an tad as áre da dinito
relwianados com a gestão da CORAR/Bairu. visada rnguudu as ceresses
desta e du wgwa!!çajMdica aos alas. proussos e decisões éos Dintons.
Gereaciw.
relevantes;

uüct'nr e/ou püoecssos/deinaadas judiciais m.©s

Gen=ciar & mação com çsciitâ:íos tawiiimdos;
Elabora oü orimaar a elabonção de hsawaentos judaicos que atendam ãs

q
1'
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Ç-+ \

'\

e@ ""'Um$=EEW"'
' Onenw . d«a- .1%md,cde ''"d" "b" , l.Bi:l-ç® "i8"ü, . 6m Ü

B OTBalizar c Hovcr iiúomaçõos sabe oamunicaçOn :cladvu a quutõ« de
cunho jurídico dü Cia e da Düaoria, planto n órgãos ãxscalladorcs intemos c
exteHos.

B ZdK pelo cunaptímmta 8 legislação perünentc:. usam Hma toma
pnxldénciu ncccssádas pue a atendimento dus f l mnttd clips ip arienu#4ün
do DintU PnsidmtB. DlieUr Adminisüaüw Finanalro e dol Couclbal dc
Admbistiaçio e Fiscal

'f

2- alto caaüu. unw a J\ó'oBüo Mübn Culta Gha judia pa.a o.«pr o +'
ça:go aGIa)8 criado; '' '' :-- ' ---- '---4-'

b Em razia da ngawabilidade decaneaB da finçãa. o nameHdo reubná
Gntiaiuçao m lutar de RS 4.76S.g2(Quão mil, sclBcmlos e n enu e çi ça

l:mp' "- q" mm-1% me'. s'" m«í« Ü «« ..iÚ-i;liiK';i;

' Ê:==:S:H=:H:;=Uâ:'-"" ""''."--' '.

REGISTRE-SL CUMPRA-SE.

Bauru. 01 dc Navembm dc2Q16. '

Edisoa Bntos.dup81'iüi Júnior
Dirctor Presidem.te

Tornando aos termos do acordo celebrado entre GCE S/A e COHAB. as

partes visavam "recompor os pre/u/bos rec/amados", bem assim "v/sendo pór /7m na

discussão relacionada com a ocorrência de enriquecimento sem causa e danos

reparáveis, assim como obter a devida quitação do débito decorrente do negócio que

dá suporte a esta ação e à MonitÓria (....) as partes chegaram a um acordo,

consistente na devolução da área (...) mediante dação em pagamento em favor da

Autora. que dá plena, geral e irrevogável quitação de todo e qualquer direito

reclamado nesta e naquela ação, decorrente do negócio tratado nas respectivas

iniciais e pedido de cumprimento de sentença"

(

Ora. se a empresa GCE S/A vislumbrava prejuízo, por qual motivo
aceitou a cessão de direitos da empresa CGC Construções Gerais e Comércio Ltda?

Bastava não aceitar a cessão e pleitear o que de direito diretamente com a empresa

então devedora. Todavia, o cenário que se figurou foi a assunção de direitos,

acompanhada tão-logo de pleito judicial requerendo recomposição de prejuízos. Ora,
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é de se supor que a fraude. então, fosse de conhecimento de todos, com a efetiva

participação da empresa CGC, da empresa GCE e dos representantes da Cohab.

Igualmente, chama a atenção o fato de a cessão de direitos celebrada

entre CGC e GCE não declinar o valor envolvido na avença. ainda que
aproximado. Com efeito, constou em indigitado contrato que "âçg$$ãQC/e d/re/tos se

consistindo o presente instrumento

como meio de pagamento da referida dívida, habilitando a GCE na execução e

reclamo de todos os direitos decorrentes do inadimplemento tratado naquela ação"

(destacou-se)
(

Entende-se. assim. imperioso se obter a confissão de dívida aludida,

com o desiderato de se identificar a abrangência da fraude perpetrada. Explica-se:

se a confissão de dívida envolver valores próximos aos R$ 200.000,00 - valor

aproximado da condenação da sentença da ação monitória -, presumir-se-ia que a

empresa CGC Construções Gerais e Comércio Ltda. não participou do esquema
criminoso. Por outro lado, apurando-se que a confissão de dívida atinja valores

próximos aos 2 milhões ou mais, torna-se certo que a empresa CGC participou

igualmente de toda a fraude, devendo igualmente ser responsabilizada.

Por fím, diante do cenário que se construiu, entende-se indispensável

a obtenção de mandado de busca e apreensão para diligências nos endereços dos

representantes da Cohab, bem como na própria Companhia.(

lembro de 2019

Bauru, 03 d(2
8

STA DE PROMOTORIA II

MATR.: 7634

12 Trata-se da empresa CGC Construções Gerais Ltda
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QUADRO RESUMOS CASA CGC/GCE

l

2

A empresa CGC ingressa com ação monitória em face da Cohab. em 2009, para cobrar nota

promissória de 1991;

Em 19/09/2013, depois de revertida a prescrição do direito no STJ. é prolatada sentença

- que não é enfrentada por qualquer recurso - em favor da CGC e em desfavor da Cohab,

reconhecendo o crédito de aproximados R$ 198.992,79 (valor atualizado da nota

p romissória) ;

Em 09/12/2013 é emitida certidão pelo próprio município de Guaíra, por solicitação da

Cohab/Bauru, afirmando que o valor venal do terreno que ensejou, em 1991 a feitura da

nota promissória. seria de R$ 1.975.800,00

Passados apenas poucos dias da emissão da aludida certidão, em 20/12/2013, a empresa

CGC cede os direitos creditórios daquela ação para a empresa GCE S/A. em contrato

particular, sem qualquer informação a respeito do valor da avença;
Em 07/01/2014. após apenas 18 dias da cessão dos créditos, a GCE S/A, por
intermédio do advogado Heron Alvarenga Bahia - que já havia patrocinado interesse da

empresa CGC Construções Gerais e Comércio Ltda. judicialmente - ingressa com Ação

Ordinária em face da Cohab. em cujos documentos que acompanhavam a petição
inicial estava a referida certidão solicitada pela Cohab. pleiteando reconhecimento de

enriquecimento indevido da Cohab, pela valorização do aludido terreno;

Não é apresentada contestação por parte da Cohab no prazo legal;

Em 18/03/2014 é juntado acordo subscrito por Marcos Oliveira e seu advogado do lado da

empresa GSE S/A, e por Edison Bastos Gasparini Junior e Milton Carlos Gimael Garcia

com previsão de dação em pagamento do imóvel que, sabidamente, possuía. segundo
certidão da Prefeitura de Guaíra. valor venal de R$ 1.975.800,00.

O imóvel recebido pela empresa GCE S/A foi utilizado para a construção de dois residenciais,

quais sejam, "Residencial Julieta" e "Residencial Zenaide", com 96 lotes no total.

Em O1/11/2016. Edison Gasparini Junior, por meio de Portaria, agracia o então advogado

Milton Carlos Gimael Garcia com novo cargo de confiança criado, qual seja, o de Gerente

Jurídico, beneficiando-o com uma gratificação de R$ 4.765/92 mensais.
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Cadastro: 1024
Data Admissão 16. 02.2009 .

) '..ã.,l Data Nascimento: 30.01 .1978
j:+ Rua/Av: Rua Laércio Bastas Pereira n' 2-66

Complemento:

AS S U N TO .í-
.: Bairro: Jd. Estéril IV

Cidade: Bauru SP
CEP. 17016-220

(
Telefone:3227-9652
CTPS n':04656 Série n':22].'
RG: 24.489.854-6 SSP SP
CPF. n':288.470.478-70

'' PIS/PASEP n': 125.87062.16.2

Cargo/Função: Advogado
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COl+ABBAURU COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
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Para atender às necessidades da DM7JC,
repondo o quadro de colaboradores diante do

COHAB PROTOCOLO

deslígamento de integrante do quadro e nova
distribuição de atHbuições na divisão, proceder à
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convocação e contratação de
à

02 (dois) Data: .ao / c. ':Z. c, S
© 'D
.- .ooo

00
CD 0advogados, Fls

classínicação

obedewndo-se

01/2008.
no Concurso

ordem
Público

de
Edital E

a)

0
0
0

0
=

ca

a.
0

CD

a)

0

S
LJ
0

3

C
=

[-

a)

LU
Z
LH

LU
1:

LU

E
0
Q
Z
Za
LH

c'

0

0
0

a)

9
0
0
E
8C
0
0
C
0
E
:

0n
C
0
2
C0

ca

8

S
cu

Bauru, 09 de fevereiro de 2009.

,+
,/

Edison Bastou

S

0
a)
C
a)
E
a

0

c:

ca

3

'F

g

0
CD

'iB . o

00

:g{
'o Õ
.9 o

LJ Q.



0
1'-

0

.Ê

0

,8 $

Q. Ó

0 x''

LU 0
€E

g€
.g .9.c

U 'GZC

LJ .b

z .g
< "0

$€

; .â

S 'F
:Õ 8

o Üj

ã€

.9 o

€g
LJ a.

=.,.,.m..==lEighl.:: sm:'.=':ZIÜW:
120minutos. ser obedecido será o seguinte: das 08:00 as 18:00 . cam interwlo de

prorr3 ' Este contrato tem :leio a PEJ'ür de:6 a2/2009 , . vencendo-se em 16/05/2009 podendo ser

'õ:á$='n lãi l?''n'z;=m:=n sis«':'zzn.

M$$ 3BH Bã:'lHh#ããlÉIordens de seus chefes e
que Ihe forem confiados

6 - Aplicam-se a este conbato. todas as normas

ggg=;;#og ggm'H 'SÊh2T:Ê$
em viga, relatiws aos conüatos a prazo
par justa causa, obedecer ao disposto nos

h8êl EIÊHB&MTEEI aTEr%â '=:L.:s#%J
E por estarem em pleno acordo. assinam ambas as nQrtae A-- A' --- .:-- ...

igual teor. na presença de duas testemunhas. ' ' ' ''-'--- " r:"-- 'u-', v''' -'uaõ vieãu ue

( IBi/02/2009
Assina

=diün.
.etsTer8Ü u.

Empregado

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente
deveria wncer em 16/05/2009 , prorrogado até 00/00/0000.

contrato de aç)eriência. que

Assinatura

TES'TEMUNHAS
José

CPF: 7qs.20Q,éOO-S9
Willian Ricardo do Amaram Carvalho

CPF: 220.316. 098-58
Contrata 'club de E5(cedência - FPD0013.COL
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Para fins do contratação para o cargo efetivo de Advogado do Quadro de Pessoal
Companhia de Habhação Popular de Bauru / BAURU. considerando a
vedação de acumulação remunerada de cargos públicas e proventos de aposenladorla.
tratada no art. 37. XVI, XV11 e $10. da Constituição da República Fedemüva do Brasil.
aeciaro que:

VÍNCULO COM O SERWÇO PÚBLICO

LJ SiM Ly] NÂ0
Ocupo cargo, emprego ou Ilação naAdministmção Pública dieta, anárquica ou ftlndacional. em
!mpresas públicas. sociedades de econamta mista, suas subsidiárias ou sociedades
nntroladas, direta ou indiretamento. pelo Poder Públi(n. ' ' "''""'
Emcaso positivo especi$car:
Caí'go/Emprego/Função

l

do Quadra de Pessoal do(a)

Carga Horária Semanal Regime Ju'ídico

Encontro-me !icenciado(a) ou afastado(a}.l l SIM
Emcaso positivo especificar

[.] Licenciado(a). Período:

m '-'o
L

[::] Afastado(a). Período:

2. APOSENTADORIA/INATIVIDADE

Não perceba proventos de aposentados ia.

Percebo, desde
do cargo público

/....Jr......., proventos de aposetRadoria decorrente do exercício
ie do Quadro de Pessoal do(a)

Percebo, desde

F'fad.' ou do Or«M Fe.foral. A'ill#a~s o" dos co'WS do B'mõo&os Alll#ans dó'

Percebo, desde fetos de aposentadaria concedida pela Regime
Geral de Previ(lência Social relativa a serviço público '
prestado aoÍà)
Percebo, desde =...T..--:...... proveMas de aposenia
Gelnl de Previdência Social e por Fundo de Pensão felatüa a sewiço público prestado

Percebo. desde ......C.......(...., privemos de aposenÉa
Geral de Previdência Socialrelativa a sen/içou postados à iniciativa privada. '

0

( '9

Estou ciente de que declarar falsamente é crime previsto na legislação pertinente e por
ele responderei. independente das sanções administrativas e cíveis, caso se comprove
a tnveíacidade do declarado neste documento. comprometendo-me. ainda. a comunicar
à COHAB qualquer alteração que vier a ocorrer em minha vida funcional que não
atenda aos dispositivos constitucionais, legais e infra-legais que regem os casos de
acumulação de cargos, empegos e funções públicas.

nauru..Ziá.de.

M Z/'
Milton Cardos Gimaef Garcia
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COlqAB COMPANHIA DE }-nBITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Av. Nações Unidas, o.o 30-31 Bauru - SP

CEP 171 1-105 - (0 xx 14) 3235-9222

PORTARIA N' ll/DP/2016

EDISON BASTAS G.A.SPARINI JÚNIOR, Dirctor Presidente da Compaiüia de
Habitação Populu de Bawu, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDER.ANDO, o volume de serviços a cargo da Chefia da Divisão Jurídico
Contencioso, o que toma impossível a Chefia du o apoio necessário ás ouça
Divisões;

CONSIDERANDO, a necessidade de um gerenciamento mais eÊetivo

acampanhamenía mais próximo dos serviços executados por todas m Dí'dsões;

e

+
CONSIDER.l\NDO, que pam atender a todas as Divisões em tempo integral,
necessita-se de um profissional gabaritado no âmbito jurídico, voltado a resolver os
problema e du pzeceres;

CONSIDERANDO, que para atender a estas necessidades impõe-se à Companhia
adequa sua composição ficcional;

CONSIDERANDO, que a remodelação da estrutura llierárquica-funciona! exigirá
imposição de responsabilidades e aüibuições, o que implica, para sua adequação,
estabelecer nível de conMprestação compatíve! a elu;

RESOLI/E

1. Instituir no Plana de Cegos, Salários e Carteiras ü. Companhia, uma vaga de
fiação de conâança, de livre nomeação c exoneração, denominada Gerente
Jwídico. Vaga esta a ser ocupada por Advogado integrante do quadro de
empregados de oBReira, nomeado pelo Diretor Presidente, wbordinado
diretamente a ele, com os deveres e obrigações elencados no Pino de Cubos,
Salários e Carteiras, cÜu a:übdções são:

/

+ Prestar consultoria e assessoramento jurídicos em todas as área do direito
relacionados com a gestão da COHAB/Bauru, visado resguudar os interesses
desta e dar segurançajurídica aos fitos, processos e decisões dos Diretores.
Gerenciu, htervír e/ou atum' nos pmcessos/demmdas judiciais mais
relevazltes;

Gerenciar a relação com escritórios terceirizados;
Elabora ou oüentu a elabomção de instrumentos jurídicos que atendam às
newssidades das diversas áreas flmcionais da Díretori&

e
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Orientar o desenvolvímenío de estudos sobre a legislação vigente, a fim de
adequa u necessidades da Cia.

Organizar e prover informações sobre comunicações reJaüvas a questões de
cunho jurídico da Cia e da Diretoria, perante os órgãos ãlscaiizadores internos e
externos.

Zelar pelo cumprimento da legislação pertinente, assim como tomar
providências nnessáriu pua o atendimento das recomendações e orientações
do Diretor Presidente, Diretor Admillistraüvo Financeiro e dos Conselhos de
Admhistmção e Fiscal

2.
Ato continuo, Domem o Advogado Milton Cujos Gimael Gucia para ocupar o
cargo acima criado; ' '

d 3. Em razão da respowabilidade deconente da íimção, o nomeado receberá
Gratificação no valor de R$ 4.765,92(Quatro mil, setecentos e sessenta e cinco
reais e noventa e dois centavos) por mês, sem prquízo do seu salário base, pelo
tempo em que exercê-la; . ' '

4.
Fica a Divisão de Recusas Hummos, responsável a toma as providências que se
ãzerem necessárias, pua implanta apresente decisão. ' "

REGISTRE-SE. CIIMPRA-SE.

Bauru, 01 de Novembro de 2016. /x

S
Edison Bastou G Júnior

Díretor Pr«idente

a..,.d....p,ã'"'''


