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GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃ0 ESPECIAL (i')R3
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOMPSP MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO - ACORDO»AGAMENTOS

EMPRESA SANCARLO ENGENHARIA LTDA

1. 0bjeto e finalidade

C
O objeto do presente relatório consiste na exposição e análise das

circunstâncias que envolveram o acordo firmado entre a COHAB/Bauru e a empresa

SANCARLO ENGENF].ARIA LTDA.

Anoto que, além do presente, há outros acordos/pagamentos que foram

objeto de análise em outros relatórios, podendo-se citar, no total e até então, os

acordos/pagamentos efetuados às empresas: a) CGE S/A -- CNPJ n' 05.275.229/0001-52, b)

JAKEF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -- CNPJ 50.743.905/0001-20, e c)

CONSTRUTORA LR LTDA -- CNPJ n' 44.459.980/0001 -60.

(
2. Empresa SANCARLO ENGENHARIA LTDA CNPJ 52.058.690/0001-33

a) Exposição dos fatos

Ação de conhecimento

A empresa SANCARLO ENGENHARIA LTDA

Ordinária contra a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR

COHAB/Bauru, em 04/06/1999, distribuída à 4' Vara Cível de

número 1.103/99, sob o fundamento de que a COHAB/Bauru, na

iu com Açãoin

BAURU

.suada sob oBauru e

condição de akentÀoperador

l



MPSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃ0 ESPECIAL Rr
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no Sistema Financeiro de Habitação, tomou pública licitação de serviços de empreitada para

edificação do Conjunto Habitacional Marília Vll, na cidade de Marília. Os recursos

financeiros para o custeio da empreitada seriam obtidos junto à Caixa Económica Federal.

A empresa SANCARLO ENGENHA.RIA LTDA foi a vencedora da

licitação, firmando contrato de empreitada global em 30/03/1988, que previa a construção de

345 unidades habitacionais, devendo receber, em contrapartida, o preço certo e ajustado de

Cr$ 1 86.236.587,62 (cento e oitenta e seis milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e

oitenta e sete cruzados e sessenta e dois centavos), reajustado pela variação da OTN.
(

Entretanto, a COHAB/Bauru não adimpliu no tempo e modo devido a

verba do preço, incorrendo em atrasos nas medições e também não aplicando a devida

correção monetária.

Posto isto, postulou a condenação da COHAB ao pagamento das verbas

especificadas na inicial, a título de prduízos suportados pela empresa (fls. 02/18 da ação de

conhecimento).

A COHAB, em contestação, apresentou preliminar de denunciação da

lide à Caixa Económica Federal, atribuindo ao banco toda a responsabilidade pelos atrasos no

pagamento. No mérito contestou os fatos e postulou a improcedência (fls. 284/296 da ação de

conhecimento).

A denunciação da lide foi indeferida pelo Juízo de Direito da 4' Vara

Cível de Bauru, que determinou a realização de perícia contábil

decisão de indeferimento, a COHAB/Bauru interpôs Agravo de

ação de conhecimento).

Hinanceifq.(fls. 404/405). Da

Instrum4nt\(fls. 412/423 da
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O perito judicial apresentou o laudo técnico, com resposta aos quesitos

das partes (fls. 463, 464/487 e 488/5 14 da ação de conhecimento), apurando saldo em favor

da empreiteira. Ainda, complementou o laudo pericial (fls. 782/783, 787/794, 8 1 1 e 815/838

da ação de conhecimento), apontando como valor devido o montante de R$ 2.356.893,92 (fls.

820)

Não havendo outras provas, em 20/08/2002 foi apresentada em cartório

a R. Sentença, que julgou a ação parcialmente procedente para condenar a COHAB/Bauru a

pagar à autora SANCARLO a importância de R$ 2.356.893,92, com correção monetária pelos

índices oficiais a partir da propositura da ação e juros de mora de meio por cento ao mês, a

contarem da citação (fls. 856/873 da ação de conhecimento).

(

A COHAB/Bauru ingressou com recurso de apelação, alegando ausência

de responsabilidade da Companhia e atribuindo toda a responsabilidade pelo atraso à Caixa

Económica Federal (fls. 878/883 da ação de conhecimento).

A construtora SANCARLO ENGENHARIA LTDA também ingressou

com apelação, questionando a parte em que restou vencida e, assim, postulando a majoração

dos valores a serem pagos em razão dos atrasos (fls. 885/913 da ação de conhecimento).

(
Antes do julgamento das apelações, o Tribunal de Justiça baixou os autos

para diligências (fls. 1 086 e 1 089), quando os mesmos foram redistribuídos à Vara da Fazenda

Pública de Bauru (fls. 1112) e registrados sob o n' de ordem 1841/06 (0013622-

70.1999.8.26.0071) (fls. 1 1 13 da ação de conhecimento).

Com o retorno dos autos à segunda instância, no

Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo dq

provimento ao apelo da SANCARLO ENGENHARIA LTDA para qxar

dosjuros de mora a data do inadimplemento (fls. 1207 e 1208/1232 da Anão

1/2008, o Edual 14.

\B/Bauru e deuco:

cchno lbrmo inicial

de\onhecimento)
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A COHAB, então, interpôs Recurso Especial ao E. Superior Tribunal de

Justiça pretendendo que os juros moratórios incidissem a partir da citação e para alterar a

responsabilidade da autora com relação à verba de honorários advocatícios (fls. 1259/1269 da

ação de conhecimento).

A construtora SANCARLO, por sua vez, interpôs Recurso Especial

Adesivo (fls. 1289/1296 da ação de conhecimento).

C
O Recurso Especial da COHAB/Bauru não foi admitido pelo Tribunal a

guo (fls. 1360/1361), motivo pelo qual houve a interposição de Agravo (fls. 1376/1380 da

ação de conhecimento).

Em razão do provimento do Agravo (fls. 1399), foi admitido o Recurso

Especial, sendo certo que, por decisão datada de 25/08/2011, foi negado provimento ao

Recurso Especial Adesivo e dado parcial provimento ao Recurso Especial da COHAB, apenas

para alterar a divisão dos honorários advocatícios (fls. 1404/1408 da ação de conhecimento).

A SANCARLO ENGENHARIA LTDA chegou a ingressar com Agravo

Regimental (fls. 1415/1417), mas foi negado provimento em Acórdão datado de 27/09/2011

(fls. 1422/1430 e 143 1/1433 da ação de conhecimento).

(

Os autos, então, foram encaminhados à origem e passaram a tramitar

perante a I' Vara da Fazenda Pública de Bauru. Por meio do R. Despacho do dia 05/12/2011,

foi determinada a manifestação da autora (SANCARLO), no prazo do

CPC, sob pena de arquivamento (fls. 1437 da ação de conhecimento).

artigo.475-J, $ 5', do

emN1241/2012 (ns

lo as cópiasex'

A empreiteira SANCARLO postulou vista dos aittos

1438). Na sequência, em petição com data de 26/03/2012, afirmando .\i ter
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necessárias, solicitou que se aguardasse em cartório pelo prazo do artigo 475-J, $ 5', do CPC

(fls. 1440 da ação de conhecimento).

Nos termos do R. Despacho do dia 11/04/2012, determinou-se, então,

que se aguardasse por seis meses (fls. 1441 da ação de conhecimento).

Esse prazo decorreu sem manifestação (fls. 1445), ensejando o

arquivamento dos autos, conforme decisão do dia 30/01/2013 (fls. 1446 da ação de

conhecimento).(

Por meio de petição de 19/01/2015, a COHAB/Bauru solicitou o

desarquivamento do feito (fls. 1448). Entretanto, não houve nenhuma manifestação em

prosseguimento (fls. 1450/145 1 da ação de conhecimento).

Houve, ainda, nova petição da COHAB/Bauru, datada de 09/03/2016,

solicitando, mais uma vez, o desarquivamento do processo (fls. 1455 da ação de

conhecimento).

Após carga dos autos, em petição conjunta protocolizada em 15/12/2016,

SANCARLO ENGENHARIA LTDA e COHAB/Bauru apresentaram acordo Hlrmado entre

ambos, bem como postularam a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento

integral da avença (fls. 1457 da ação de conhecimento).

C

O acordo, datado de 28/09/2016 (fls. 1458/1463), foi homologado pela

R. Decisão de 23/01/2017 (fls. 1464 da ação de conhecimento).

:dlt (ns. 1469),

celamento,P.l.Z'\l\.l.r'l .IJ l .L/ r'li)/'\]N \zN:\.L/ \J .]J] ] \J .]J] ]

B/B\.uru\concordoupostulando a suspensão do feito por mais um ano (fls. 1472). Já a COH

Instados a manifestarem-se sobre o cumprimento do al

a
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com a suspensão e informou estar honrando com os pagamentos (fls. 1475 da ação de

conhecimento).

Em vista das manifestações, por meio do R. Despacho de 05/06/2018, foi

determinado que se aguardasse o prazo de um ano (fls. 1476 da ação de conhecimento).

Nada mais consta ou foi apresentado

( Autos Suplementares

Por outro lado, no curso da ação de conhecimento, após o julgamento em

2' Instância, através de autos suplementares, a construtora SANCARLO ENGENHARIA

LTDA, no dia 23/10/2008, ingressou com pedido de Liquidação Provisória de Sentença (fls.

02/05 dos autos suplementares).

Ato contínuo, nos termos do R. Despacho de 29/10/2008, foi

determinado que a construtora apresentasse a memória discriminada de seu crédito (fls. 02

dos autos suplementares).

( Contudo, já em lO/11/2008, a empreiteira postulou a suspensão da

Liquidação Provisória, tendo em vista a possibilidade de acordo (fls. 120), o que foi deferido

(íls. 121 dos autos suplementares).

Em petição apresentada em 24/11/2008, a SANCARLO ENGENHARIA

LTDA comunicou ao Juízo da Liquidação que a COHAB/B

da importância de RS 25.000,00, a título de amortização da

feito (fls. 122/123 e 124 dos autos suplementares).

iuru havia efetuláàç) o pagamento

:lívida, e insistia na\uspensão do
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Em duas novas petições, ambas protocolizada em 13/01/2009, a

SANCARLO ENGENHARIA solicitou a manutenção da suspensão da Liquidação e

comunicou que a COHAB/Bauru efetuou pagamento de mais R$ 50.000,00 (fls. 127/128,

129/130 e 13 1 dos autos suplementares).

Em outra petição, protocolizada em 19/02/2009, a SANCARLO

ENGENHO.RIA LTDA insistiu no sobrestamento do feito e noticiou pagamento de mais R$

50.000,00 (fls. 137/138 e 139 dos autos suplementares).

(
Esse mesmo procedimento se repetiu em novas manifestações

protocolo em 16/03/2009 (fls. 140/141): pagamento de R$ 50.000,00 (fls. 142);

protocolo em 16/04/2009 (fls. 143/144): pagamento de R$ 50.000,00 (fls. 145).

Por meio de certidão do dia 22/05/2009, foi anotada uma penhora no

rosto dos autos suplementares, referente à ação de execução fiscal n' 2003.61. 1 1.001937-6,

da 2' Vara Federal de Marília (fls. 146/148). Determinada a intimação das partes a respeito

da constrição (fls. 149), silenciaram a respeito (fls. 150/15 1 dos autos suplementares).

( A manifestação seguinte da construtora SANCARLO ENGENHARIA

LTDA, protocolada em 26/06/2009, limitou-se a postular a suspensão do feito, não

comunicando nenhum novo pagamento (fls. 1 52). Já em 14/08/2009, comunicou a liquidação

do débito oriundo da penhora (fls. 156/159 dos autos suplementares).

Em manifestações dos dias 05/10/2009 e 24/1

COHAB/Bauru, respectivamente, concordaram com a suspensão da

indetemlinado (fls. 166/167 e 171), sob ajustificativa de que

1/2009.

LiqV©ação

a chi+iliaçãobusca

SANCARLO e a

por prazo

\

\
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Assim, foi deferida a suspensão dos autos suplementares pelo prazo de

um ano, através de decisão do dia 02/12/2009 (fls. 172 dos autos suplementares).

Novamente, em petição do dia 04/02/2011, a SANCARLO

ENGENHARIA LTDA voltou a postular a suspensão da liquidação por mais seis meses (fls.

177), o que também foi deferido, por decisão de 24/02/2011 (fls. 178), reiterada em

24/03/2011 (fls. 1 82 dos autos suplementares).

Í' A Liquidação, portanto, ficou paralisada até 25/03/2015, quando foi

juntada manifestação conjunta das partes, em que esclareceram não ter sido possível, até

aquele momento, chegar a uma composição, por divergências com relação ao percentual dos

juros moratórios, correção monetária e a liquidação do título judicial. Ao final, solicitaram o

pronunciamento judicial sobre a forma de atualização a ser aplicada (SELIC ou Tabela do

Tribunal de Justiça) e juros moratórios (6% como consta da Sentença ou 1% a partir da

vigência do Código Civil). Ao final, também solicitaram o encaminhado dos autos à

contadoria judicial, para apuração do valor devido atualizado (fls. 189 e 190/191 dos autos

suplementares).

O pleito foi indeferido, por falta de amparo legal, conforme decisão de

14/05/2015 (fls. 193 dos autos suplementares).(

Não houve mais nenhuma manifestação relevante nos autos

suplementares, relativamente à Liquidação da Sentença.

Cumpre observar que a Ação de Conhecimento

apensos, mas sem relevância para a presente análise, posto que referentes

Valor da Causa, Agravo de Instrumento para concessão de assistência

Instrumento contra a decisão que acolheu a impugnação ao valor dà\

Instrumento contra o indeferimento da denunciação da lide.

:m tem outrosl tpugnaçao ao

.judia\árV, Agravo de
Agravo de

8
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Posto isto, é nesse contexto que, no tópico seguinte, serão analisadas as

circunstâncias relativas ao acordo juntado aos autos e devidamente homologado, bem como

os respectivos pagamentos

Acordo

Segue abaixo cópia do ajuste entabulado

exceLCNTisstUO SENHOR DOUTOR juiz ]' VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA coMARCA

DE BAURU - SP

Í
Processo no 0013622-70.1999.8.26.0071

Gumpdmedo de Sentença

CONSIOERANOO o titula executivo judicial constituído am

lüce da decisão meritória preferida n06 autos da açüo judicial proposta pela SANCARLO

ENGENWIA LTDA.. om face da Companhia de Habitnçãa Popular de Bauru. Pracosso no

QQ13622-70.1989.8.26.0071

CONSIDERANDO valores apurados na laudo pericial de fl

818 destes autos - R$ 2.356.893.92;

CONSIDERANDO a deci8ãa transitada em julgada, a qual

. Bauw a obrigação de pagar quantia certa à SANCARLO ENGENHARIA LTDA.impôs à COI

lt1. 872);

CONSIDERANDO que 08 duos legais passaram a ser de lo%



PSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAU LO

GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃ0 ESPECIAL l
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO z/

CON.LIDERANDO que as países estabeleceram cumprimento

valurüária parcial. associado a suspensão de medidas de execução. para evitar-se a exprapriaçãa

CONSIDERANDO que a património da Cía tem natureza

pública; e

CONSIDERANDO a necessidade de fixarem as partes o valer

atuallzado. assegurada a igualdade da critéhos em nlaçãa ao débito e as amortizações

voluntárias. estabelecer a forma de satisfação da saldo remanescente via parcelamento, cam

renúncias parciais por parte da credora. viabilizando segurança jurídica, evitando operação da

COHAB BAURU e previsão do forma flexibilizada na satisfação do débito remanescentes(

A SANCARLO ENGENHARIA LTDA., saciedade inscHta no

CNPJ 52.058.69Q/aaO1-33. com sede na cidade de Marítia. na Rua Tabajara. 102, Marília-SP. e

a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -- COHAB BAURU. sociedade de

economia mista inca'ita no CNPJ 45.01a.071/D001-03, com sede na Av. Nações Unidas. 30-31 .

Bauru-SP. por seus representantes e advogadas. fumam Q presente açorda. mediante as

cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA; Da RECONHECIMENTO

MORATÓRIO$ E DA CORRERÃO MONETÁRIA

DO DÉBITO. DOS JUROS

( As partem recanheaem. com base nos aios processuais praticados nestes autos e

de forma sucinta nos considerados supra que o valor devido em 30/04i2002.

aa montante de R$ 2.356.893.92.

l.z terfixado juros de mora de 0.5% ao mês. as partes reconhecem

ainda que, a partir dã.gata prevista no item 1.1. deverá incidir sobre Q montante apurado

pelo 'expert', correção Monetária nos índices do Tribunal de Justiça da Estado de São

Pauta e juros maratóHos do'Q.5 par cento aa més até a día l a de janeiro de 2003. Após.

au sda. a çüRGir da dia ll de jàCairo de 2003, os jura maratórios aplicados

prevista no arebp 406 da Códigii'Çtvil e antiga 916 i#ó CPC até final lIquIda

mês). \ \

;erá qquete

1=
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CLÁUSULA SEGUNDA; DO VALOR A'II.JALIZADO Ç)A.DIVIDA..

VALORES JA QUITADOS PELAS PARTES

DA: 6

2.2. Díanto das condições acordadas na Cláusula Primeira. fica apurado que o velar devido

pela COHAB BAURU à SANCARLO até Q mês de setembro de 2016. perfaz o montante

R$ 16.701 .305.25 (dezesseis milhões. setecentos B um mil. trezerÉas e Ginga mais B vinte

e cinco centavos). sendo reconhecida pelas partes cama líquida. certo e exigível.

2.3. Os hanarários advacatlcios devidos pela COHAB BAURU aos patronos da $ANCARLO.

na importe de 7% (sete por cento) do valor da dívida. correspondem, em setembro de

2a16. ao valor líquido. certa e exigível de R$ 1.169.091 .36. (um milhão. cento e sessenta

e nove mil, noventa e um reais e trinta e seis centavos) os quais deverão $er pagos

diretamente ao representante/advogado da credora (Carlos Fnderico Pereira Otéa).

podendo ser feito em favor das sociedades de advogados que este indicar, nos termas do

que estabelece Q arüga 85. 5 15 do CPC.

(

2.4. A empresa SANCARLO reconhece que a COHAB BAURU. até setembro de 2016. realizou

Q cumprimenta parcial do título judidal. mediante a pagamento. en.alga!!asêeg. de R$

5.8a5.000,00 (cÊRca milhões. oitocentos e anca mil reais), ao que a SANCARLO dá

quitação do montante e modo recebida.

2.5.

('
\

\.

26.

A SANCARLO ràconhen também que Q valor pago pela COHAB BAURU até setembro

do 2016. atualizada. por equidade. nos mesmos termas de atualizaçáa da débito, ou seja.

nos termos do que estabelece a cláusula 1 .2 deste instrumento. perfaz o montante da RS

l0.617.048.21 (dez mHhões. seiscentas e dezassete mil, quannta e Dita reais e vinte e um

wntavQS).

A COHAà'8&URU dá quítaçàa do pagamenH dos hanorárias advocatlcias pagos a seus

paü'anãs. poli;''S&NCARLO. na. forma coma estabelecida no Racursa Especial n.

1271.212/SP. Rai;lbiia do Mln. Benedlto Gançalves.
\
\

CLÁUSULA TEREI AINDA DEVIDO m 'e
+
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3.1 Considerando que na data base de setembro de 2016. Q valor da dívida da COHAB

BAURU para cam a SANCARLO é de R$ 16.701 .3a5.25 (dezesseis milhões. seteceMas e

COHAB/Bauru aos patronos desta corresponde aa montante de R$ 1.169.a91 ,36 (um

milhão..cento e sessenta e nove mil. noventa e um reais e trinta e seis centavos). as quais

deverão ser pagos à parte credora SANCARLO. nos termas do que estabelece a cláusula

2.2.. portanto, a valor total das dais créditos corresponde em setembro de 2016 a R$

17.870.396.62 (dezessete milhões. oitacontos e setenta mll. trezentos e noventa e sois

reais e sessenta e dais centavos); e que D valor pago pela Cia devedora atualüado pelas

mesHOS Índices. perfaz Q montante de R$ 10.617.048.21 (d8z milhões. seiscentos e

dezassete mil, quarenta e oüo reais e vinte e um centavos). a serFI' CO

.17

e pita mais 9 q yqlçQlg
( COHAe BAy

uÊentas e cin

.0. .P!c
trezentos

e ym centavos

3.2. Em atenção a baa-fé da Cia. a qual vem honrando há anos as pagamentos

çompromeüdos. fato este que já levou a quitação de mais de 59,42a%(cinquenta e nave

vírgula quarenta é dois por cento) da obrigação. bem como o caráter consensual que levou

a fomtllização do presente acordo. por liberalidade.
co mll

o%:ldbondeue co

forme apurado.D4..ç+

ee

il'

antetiar

o valor

dev

3.3. Sabe a total remanescente do crédito da SANCARLO 6 patronos. R$ 6.528.013,56 (seis

milhões. quinhentas e Unte e Dita.mil. treze reais e cinquenta e dois centavos), já apurado

com a desconta de 10%(dez par certa) concedido pela credora, incidirão atualizaçãa

monetária mensal e juros moratórioé estabelecidas na cláusula primeira (cláusula 1 .2). ou(
. juros de 0.5% (meio por cento) ao mês até o dia 1 0 dejaneira de 2003. Após. ou sela

. dia 1 1 dejaneira da 2003, os juras moratórios aplicadas serão aqueles previstasa'

Código Civil e artigo 916 do CPC até final liquidação (1% ao més)o40

CLÁUSUU +

A'

+
:

a honrar Q valorA COHAB BAUR

SANCARLO em parcetn nãa inferiores a R$ 120.aeQ.OO

este valer ser reduzida em até 50%. em caso de compü

da

idaito e vinte

!nto de d.e a
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Imprescindíveis a manutenção das atlvldades da COHAB Bauru ou queda da
arncada+ãa da COHAB.

CLÁUSULA QUINTA: DÃ!
DA ICARLO

5.1 Considerando a penhora realizada no rosto dos autos. oriundo da cara precatório.

processo Ro 2009.6182.031921 cantante fl. 1337 destes autos, a constwtom credora

deverá comprovar. no prazo máximo de 30 dias. a quitação ou o parcelamento da débito.

juntamente com a certidão de objeta e pé do prooesso judicial que originou a pedido de

penhora. Casa não ocoín a compraüaçãa ou em caso de inadimplemento do

parcelamento efetuado junto aa credor da construtora. a COHAB BAURU se resewa o

direito de depositar as parcelas mensais decorrentes nos autos até a satisfação integral

do montante penhorado.

(

5.2. O mesma procodlmoMa previsto na cláusula anterior devem ser aditada nas futuras

penhoras que eventualmente ocorrerem no rosto destes autos ou nas intimações da

COHAB durante o cumprimento deste acordo sobre a existência de Darás dividas de

responsabilidade da consüutc>ra SANCARLO.

CLÁUSULA SEXTA: DOS TRIBUTOS

6.1 Pelo presente tempo de acordo, a SANCARLO e seus patronos assumem a

responsabilidade pelos tributos eventualmente devidas e Q campromíssa de fiel registro

contábil de toda montante jó recebido e a receber.(

ct.ÁusuiS sÉ'nhx;21$EQ$!ÇQEg.ElNêlS

7.1 Em atenção a boà:6q.da Cia, a qual vem hanmndo há anos os pagamentos

comprometidos, lato estàNuejá levou a quitação de mais de 5g.42% da obrigação.

bem coma a.carátor cansa:;lyual que levou a
sobre eventual 'atrasa ou

a mula de que gata. o artigo 523 êiQ CPC/15 e

execução (aít. 85. $1b.do CPC/15)!!Roendo como

\ /
u ''

\

\
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7.2. As partes admitem a possibilidade de amortizações extraordinárias ou dações em

pagamento do valor remanescente. mediante prévia avaliação e fannalização de
Éâ.

7.3. Fica acordado desde já, como amortização extraordinária ao crédito informado na

parte final da cláusula 3.1 .. a quantia de R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais).

valor este já disponível à COHAB/Bauru nos autos do processo judicial n' 0000Q69-

20.1980.8.26.0071 . em trâmite pela 2' Vara da Fazenda Pública da Comarca de

Bauru. E.ntretanto, a opemcionalização da amortização aqui abordada se efetivará

após o levantamento e a tmnsférência do total da quantia à SANCARLO.

7.4 Casa haja inadimplemento do acordo pela Cia. canüigurada na hipótese de

vencimento de 3 (três) prestações seguidas ou ahemadas. fica estipulado Q

vencimento antecipado das parcelas vincendas e a possibilidade de exigência

judicial do saldo remanescente integral por meio de cumprimento de sentença com

todos os acréscimos de coração monetária e juros moratórios, sem. no entanto.

incidir os encargos da cláusula 7.1 .

AS partes concordam que as declarações de vontade. inclusa

renúncias e manifestações fomiais do credor menos gravosos, produzem efeitos

imediatos (art. 200 do CPC/15) e. de comum acordo, respeitarão e cumprirão com

exatidão, imbuídos os tmnsigentes. de boa % e a bem da enoerrami?2l6fuluro do litígio.

na continuidade da suspensão da execuçãaJÍ' após cumprimento.e] l.+'

tque( }'extinçãogmologação Rpmjfin!

/

Bauràh2# de'

Crístóvão Calomba dos Reis Millor

advogado -- OAB. $P 4Z368

E
0

M
COMPANHIA DE

Edisan Bastas Garparini Júnior

Paulo Séíigio Gobbi-
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)

b) Análise dos fatos

O presente processo, seu consequente acordo e seus respectivos

pagamentos apresentam o mesmo padrão temerário e nefasto daqueles analisados

anteriormente, notadamente com relação às construtoras GCE, JAKEF e LR, o que reforça o

modo de proceder por parte dos responsáveis pela COHAB/Bauru.

(
Ausência de providência executória

Conforme relatado na Exposição dos Fatos, após o julgamento do

Recurso Especial da COHAB em 25/08/2011 (fls. 1404/1408 da ação de conhecimento) e,

posteriormente, do Agravo Regimental da SANCARLO em 27/09/2011 (fls. 1422/1430 e

143 1/1433 da ação de conhecimento), a fase processual foi encerrada e os autos retomaram à

origem, onde o Juízo da I' Vara da Fazenda Pública de Bauru, em 05/12/2011. determinou a

manifestação da SANCARLO (fls. 1437 da ação de conhecimento).

A empreiteira SANCARLO, por sua vez, por meio de petição com data

de 26/03/2012, solicitou que se aguardasse em cartório pelo prazo do artigo 475-J, $ 5', do

CPC (fls. 1440), tendo o Juízo determinado que se aguardasse por seis meses (fls. 1441)

(
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CONCLUSÃO

Aos } l de abril de 201 2 promovo a conclusão destes autos a MMa. Juíza

dc Dinito, Dra. REGINA APARECIDA CARO GONÇALVES. titular

da 1" Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru. Eu,

.(Alciüne de Oliveira Meneghiti Percira), subsçrevi.

Autos n' 1 .841/06

Vistos.

Fls. 1 .440: aguarde-se por seis meses

[)ecoa'idas, arquivam-se.

Int.

Juíza de l)imita

Esse prazo decorreu sem manifestação (fls. 1445), ensejando o

arquivamento dos autos, conforme Decisão do dia 30/01/2013 (fls. 1446 da ação de

conhecimento).

C

i..tH S

CE ÊTI ÜAO -
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A Ação de Conhecimento âcou arquivada até o ano de 2.015, quando a

COHAB/Bauru, por meio de seu Advogado MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA,

postulou o desarquivamento e solicitou que as intimações futuras fossem realizadas em seu

nome (fls. 1448 da ação de conhecimento)

.Í b.r\ ).-ymrafe 8wle

:': ':.'3 COMPANHIA De HABITAÇÃO POPULAR oe BAUnl
C:OH4,Ç} ã.'Hpdauniü ll nla 0:n -çFplvou:les-Baun -sp- rç" ctó} ? s Q777 p g, t #
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA la VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BAURU/SP

Processo R.o OQ13622-70. ]. 999. 8.26. Q071
Requerente; Sancarto Engenharia Ltda.
Requerida: Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB/Bu

\

COMPANHIA DE HABnAÇÃO POPULAR DE BAURU -

COHAB/BAURU. já qualificada nos autos da açãa em epígrafe. movida
pela SANCARLO ENGENHARIA LIDA, em trâmite perante este r. Juízo.
vem à presença de Vossa Excelência. por seu advogado infra-
assinado. requerer o desarquivamento do feito (guia anexa).

Após, requer, sejam as intimações que se fizerem
necessárias publicadas em nome do subscritor da presente

Termos em que pede deferimento
Bauru, 19 de janeiro de 2015.

...--"=-.- ....---=Pd

iKtliíí3arles Gimae} Garcb
advogado- OAB.SP21S. 060
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Entretanto, após esse desarquivamento solicitado pela COHAB, o feito

saiu em carga, em verdade, para o Advogado da SANCARLO (fls. 1452 da ação de

conhecimento)

( Foro de Bauru

Comprovante do Remessa
Emitido em : 05.-'05/2:91 5 - 'í7:-35:36.

Página: l de l

Lote : 2015.00101729
Remetido : 05/05JQ01 5

Origem : Cartório da la vara da Fazenda Pública
Destino : Cartas Frederico Peneira Olha

Tpo de carga; Processo
Ord l Processo
l F o013622-70.1999.8.26.007

l Classe
Procedimento Ordinária

Partos
$ancarlo Engenharia Ltda x Cohab

iFIHCiPa iS l Valumêi rFalhas
Ã

\

2 l o04í842-34.20w-8.2õ oarí Impugnação aa Valor da Causa \ Companhia de Habitação Popular

Bauru

de 8auru x Sa/?carro EngenhaHa
l Lida

0'044700-6Z2008.8.26.0071 Cumprimenta Provisória de
Decisão

Semeada Engen1laHa Lida x
Companhia de Habita ção Pcptlfar
de Batam Ca.habóu

Tour 3

Recebido em / / Hora : Por

(

Não tendo nenhuma manifestação, os autos retomaram ao arquivo, até

novo pedido de desarquivamento feito pela COHAB/Bauru, no dia 09/0= )016, desta feita

por meio do Advogado Dr. Cleber Speri(fls. 1455)

18
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lus'>
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU ' 'COHAB

g A U R U

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOl{ .JUIZ
FAZENDA PÚBLICA Ehl liAURU - SP

DE DIREITO DA PRIMEIRA VAliA DA

n
3

.=1

B

:.f-s-

:.s

j
$

1:11 111.1 11iilll l
+QO 1 3622701 9998260Q7 1 +

ReC.: processo n' 0013622-70.1999.8.26.0071

=.m=gGm=iZd=mU=m
processo cm rcfcrêitcia. para Rt ns de estudos

Tentos çln que
P. deferimento. /
Bauru, 09 de março de !016.

(

Desta vez os autos foram retirados em carga pelo próprio representante

da COHAB,Bauru, subscritor do pedido de desarquivamento (fls. 14f7 da ação de

conhecimento)
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Foro de 8auru
Comprovante de Remessa

Emitido em : 06/04/201 6 - 10:25:12
Página: l de l

Lote : 071 .2016.00Q67068
Remetido : 06/04/2016

erige m : Canária da l ' Vara da Fazenda Pública
Destino : Cleber Sperl

'©
Tli [a: Processo
Ord

Sancarla Engenharia Lida x CohabProcedimento Comum0013622-70.1999,8.26.0071

Companhia da Habitação Popularao V8/0r da Causaoa41842-34.2006.8.26.aa7í2
de Bauw x Sancario Engonhada

EngonhpHa Lida xProdsódo deCiaa4470G67.20a8.8.26.0a7T3
Companhia de Habitação Popular
©

Total 3

( Recebida am / J Hom : ....; Por

C

L F.,U

!s?heras
:1-

'.' '

}e f''pH+ ' vol'tido

Bauíu t

Esc. IÍ\\9./KB,

Muito embora os autos tenham sido devolvidos 19/04/2016,

conforme certidão supra, somente em 15/12/2016 foi protocoliza ligando:la a petiçi

1456/1463)e juntando o acordo, que estava subscrito desde 2$ZQ2Z29];.É(íls
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ IH VARA DA FAZENDA PÚBLICA

DA COMARCA DE BAURU - SP

Processo Ro 001 3622-70.1 999.8.26.0071

Cumprimento de Sentença

SANCARLO ENGENHARIA LTDA.. saciedade inscrita no

CNPJ 52.D58.690/0001-33, com sede na cidade de Marília. na Ru3 Tabajara. 102

Marília-SP e a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -- COHAB

BAURU. sociedade de economia mista inscrita no CNPJ 45.010,071/0001-03. com

sede na Av. Nações Unidas. 30-31. Bauru-SP. por seus advogadas. infomlzm aue

as partes se compusenm. conforme minlita anexa

Dessa forma. requerem a homologação d0 3ccíH.o: a

suspensão da execuçãa= e a permanência dos autos em arquivo provisório até 9
cumprimento integral da avença, o qual deverá seí comunicada à este Juizc
oportunidade.

Tem)os em que. pide deferimento

Bauru. 10 gpdutubrà de 2016

Pela Autora ''''':; Pela Ré ....+.:,,.!::::=;:6-» .'g,l,---l:l''7

CARLOS FREDEniCO PEREiRA ocÉA mILTON cêBtÓb G:iüAEL GAnCiA

OAB4P 1 9s970 OAB-SF 215060

»

21
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As partes conlcordam que as declarações de vontade. incluso

renúncias e man#estações fomiais do credor menos gravosos, produzem efeitos

imediatos (art. 20Q do CPC/15) e. de comum acordo. respeitarão e cumprirão com

exatidão. imbuídos os transigentes, de boa té e a bem da encerramlE:ptÍfuhro do litígio.

na continuidade da suspensão da execução.pÍ após cumprimento.

Rêrajfin1l:,@exünção.

/

Cristõvão Caramba dos Reis killer

advogada -- OAB.SP 4Z.368(

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POI

Edison Bastas Garparini

Paulo Sérigio Gobbi-

Z l
W'üAURU

( O acordo foi homologado por decisão proferida em 23/01/2017 (fls

1464), estando o feito suspenso, no aguardo da comunicação sobre seu cumprimento (fls

1476 da ação de conhecimento).
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DESPACHO

Processo ;

Requerente:

Requerido:

a013622-70.1999.8.26.0071 - Procedimento Comum
Sancarla Engenharia Ltda
RUA TABJiÜARA, 102/104
Cohab Bauru
AV. NACOES UNIDAS, 30-31

Juiz(a) de Direito: Dda). Ana Lúcia Graça Limo Aicllo

Vistos.

Considerando as maniÊwtações das partes às f]s. ]472 e 1475

aguarde-se por l(um) ano o cumprimento do acordo.

Decorrida o prazo, ]nanifeste-se a exequente a respeito.

Int.

(

Bauru. 05 de junho de 201S

iíõãõõ6; CONTORNiEMOS DA LEI ll
INtpRESSÃO À MARGEM DIREITA

Desta forma, em suma, os autos da Ação de Conhecimento ficaram

paralisados, sem movimentação processual útil, desde o despacho do dia 05/12/2011 (fls.

1437 da ação de conhecimento) até o protocolo da comunicação e juntada do acordo, que,

salvo melhorjuízo, deu-se em 15/12/2016.

(

Entre outras palavras, por mais de 05 anos, embora perfeitamente

possível e adequada a adoção de providências voltadas à satisfação do débito, o feito Hlcou

paralisado, sem providência útil.

Não bastasse, paralelamente ao andamento

em 23/10/2008 a construtora SANCARLO requereu a fomiação

da Ação dhConhecimento,

de autos sud ttares para
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dar início à Liquidação Provisória, tendo o juízo determinado a apresentação do cálculo

aritmético (memória discriminada do débito) (fls. 02/05 dos autos suplementares).

EXMO. SR, DR. JUIZ DE DIREITO DA I'VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE

BAURU
+..3

. *4. "r ,# «7,z...=a:., , .«ã-,..«...pg«"'''-
' 'ua.'ât" : «J.r'-»'''««.; n«--a ê

- .Í:l.-.k ,«,ÍÍ=L-Ê... (''««~.;'- &'n'«'«d -

lu'.1«..1 (%. --.P. ul s- 'l

3."'P. ,.,.. -':E«»
#

(
EspÉçrE.nn '8

Pedida de

gyel::E!!EHl&BE$1 em la instância, por força da disposto no parágrafo 2'
do art. 475-A, da CPC, viabilizando liquidação de sentença

SANCARLO ENGENHARIA LTDA. por seu procurador. ..nos autos da AÇÃO PELO

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (Prac- Ra 1.841/2006) movida contra a COMPANHIA DE

HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BU. figurando. ainda, como Assistente da

Autora JOSÉ CARLOS OLEA (= Interveniente que atrai direito assegurado ã prioridade

processual, nos termas da art7't da Lei n' l0.741/03}. vem expor que os autos principais que

tramitanm perante este r. Juízo (vindos da 4'. Vara Cível da Comarca de Bauru. ande recebera

o número 1.1 Q3/99. antes da redistribuição). encontra-se atualmente em grau recursal. perante a

6a CÂUAnA DE DiReiTO PÚBLICO oo E. TnlBUNAL OE JusTIÇA DO EsrAoo OE SÁo PAULO. por força

da Apelação Cível Ho 353.801 .5/4-0D (RCUTOR DESEMBAKGADOFI SiONEY ROMANO DOS REIS).

pelo que requerer em I' instancia a ' nos

tempos da parágrafo 2o do aR. 475 A. do CPC. bem como o quanta segue:

(

Ocorre que, logo que formados os autos suplementares, antes mesmo de

se atender à determinação judicial e apresentar a memória discriminada do J

20 dias depois do pedido inicial, a construtora SANCARLO já

Liquidação Provisória, sob o fundamento da possibilidade de acordo, o

óbito, menos de

postula suspensão da

quAfoi\ )ndido ( Íls

120/121 dos autos suplementares),
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EXMO, SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA I' VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA

DE BAURU- SP

/

g
g
S

É

n

(-J

C

pedido de suspensão ante a possibilidade de acordo

SANCARLO ENGENHARIA LTDA.. por seus

procuradores firmatários. nos AUTOS

SUPLEMENTARES extraído da AÇÃO PELO

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO(Proa. n.'

071.01.1999.013622-7/000002, ngistro ordem

1831/2006) movido contra a COMPANHIA DE

HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB
BAURU. vem. ante a possibilidade de acordo.

requerer seja suspenso o al:gaçnefítõ Bo professo

até posterior intervenção

P. Deferimento

Marina. 10 de õ

CARLOS FREDERICO PEREIR
OAB/SP 195970
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\'"'*
\.

CONCLUSÃO

Em 12 de /alembra de 20a8 faça céus autos conclusos 8 !W\4. Juíza de Direito dü l
Vara d4L,Fazenda Pública, Dra. Regina Aparecida Caio Gançalves
Eu,.....zl! Plana Jr.. mo1.355.545-1 b Escnvente, subscrevo.

Autos 1841/200 6/2

Vj. stop .

f[s. ].20: Defi.ro. Aguarde-se pelo

prazo requeri.do
Int.
Bauru, 12 de novel:lbrc de 2008

Regi.na Aparecida Caro Gonçalves
Ju5.za de Direito

DATA

// dc 2008 recebi estes autos em casórioEm /Ç2/ de

(
A partir de então, nos autos suplementares, a SANCARLO limitou-se a

comunicar ao Juízo a ocorrência de pagamentos parciais feitos pela COHAB, abaixo

discriminados

a) petição do dia 21/11/2018 (fls. 122/123), houve a comunicação (lb pagamento da

importância de R$ 25.000,00 (fls. 124), juntando o recibo abaixo
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RECIBO

Recebi de Companhia de Habitação Popular de Bauru -- Cohab/Bauru,

sociedade de economia mista. inscrita no C.N.P.J sab n' 45.01 0.071/0001.03

a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). por intermédio do

cheque de n' 111806. do Banco do Brasil. Agência 2980-7. visando à

amortização parcial do crédito constante dos autos do processo n' 1 841/2006.

em trâmite pela I' Vara da Fazenda Pública de Bauru-SP. em que figura como

exeqElente a San Carão Engenharia Ltda e como executada a Companhia de

Habitação Popular de Bauru.

Declaro, para todos os fins. que, par força de aludido recebimento, requer

a suspensão do trâmite do processo acima mencionado durante o mês de

novembro de 2008. durante a qual me comprometo a não tomar qualquer

medida tendente ao prosseguimento da execução

Declaro por fim que a importância ora recebida destinar-se-à â

amortização parcial do valor total do crédito objeto do processo acima

mencionada, o qual ainda pende de liquidação, para exata apuração do
montante do crédito.

C

BauNJ 21 dF novigmbro de 2008

C

Cartas Frederico Peiêiiã

RG: 26.155.660-5
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b) petições protocolizadas em 13/01/2009, houve a comunicação do pagamento da

importância de R$ 50.000,00 (fls. 127/128 e 129/130), juntando o recibo abaixo (fls. 131):

/

nECIBQ

mencionado, o qual ainda pende,Wldaça
montante do crédito

C

( /./

Bauru, 12 de'jllgjzde2

009.

/

Cartas Frederico Perelra

RG: 26.155.660-5
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c) petição protocolizada em 19/02/2009, houve a comunicação do pagamento da importância

de RS 50.000,00 (fls. 137/138), juntando o recibo abaixo (fls. 139):

d

RECIBO

Recebi de Companhia de Habitação Popular de Bauru - Cohab/Bauru.

sociedade de economia mista. inscrita no C.N.P.J sob n' 45.010.071/0001-03

a importância de R$ 50 000,00 Ccinqüenta mil reais), por intermédio de

cheque do Banco do Brasil S/A, visando à amortização parcial do crédito

constante dos autos do processo n' 1841/2006. em trâmito pela la Vara da

Fazenda Pública de Bauru-SP, em que figura como exequente a Sancarlo

Engenharia Lida. e como executada a Companhia de Habitação popular de

Declaro, para todos os fins. que, por força de aludido recebimento. requeri

a eusponsão do trâmite do processo acima mencionado durante o mês de

lbveniro de 2009. durante o qual me comprometo a nãa tomar qualquer

t'{,==i
montante do crédtta.

Bauru. 16 de e)veçeÍo deâ009.

/

Canos Frederica Êêiêü

OAB/SP 195.970

RG: 26.q 55.660-5

CPF: 170.683.038-62

Representante legal da Sancarlo Engenharia Ltda. CNPJ n'
sz.os8.090/0q
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Ã

d) petição protocolizada em 16/03/2009, houve a comunicação do pagamento da importância

de R$ 50.000,00 (fls. 140/141), juntando o recibo abaixo (fls. 142):

-q

RECIBO

Recebi de Companhia de Habitação Popular de Bauru -- Cohab/Bauru,

sociedade de economia mista. inscrita no C.N.P.J sob n' 45.010.071/0001-03

a importância de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por intermédio de

cheque. visando à amortização parcial do crédho constante dos autos do

processo n' 1841/2006. em trâmite pela la Vara da Fazenda Pública de Bauru-

SP. em que figura cama exeqilente a Sançarlo Engenharia Ltda. e como

executada a Companhia de Habitação Popular de Bauru.

Declaro. para todos os fins. que, por força de aludido recebimento, equen

a suspensão do trâmita do processo acima mencionado durante o mês de

março de 2009, durante o qual me comprometo a dão tomar qualquer medida

tendente ao píosseguimenta da execução.

Declaro por fim que a importância ora recebida destinar-se-a a

amoRização parcial do valor total do crédito objeto do processa acima

mencionado. o qual ainda pende de iiqu19pçõ:5:"Õ;fâx exata apuração do
montante do crédito.

('

Bauru. 16 de março de 209

Cardos Frederico Peneira Ciiea

OAB/SP 195.970

RG: 26.155.660-5

CPF: 170.683.038-62

Representante legal da Sancarlo Engenharia Ltda, CNPJ
n' 52.050.69ttoàÇ)1-33
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e) petição protocolizada em 16/04/2009, houve a comunicação do pagamento da importância

de R$ 50.000,00 (fls. 143/144), juntando o recibo abaixo (fls. 145):

RECIBO

Recebi de Companhia de Habitação Popular de Bauru - Cohab/Bauru.

sociedade de economia mista. Inscrita no C.N.P.J sob n' 45.010.071/0001-03 .

a importância de R$ 5a.QQ0,00 (cinqilenta mil reais). visando à amortização

parcial do crédito constante dos autos do processo n' 1841/2006. em trâmÊte

pela IB Vara da Fazenda Pública do Bauru-SP. em que figura como exaq(lente
a San Carão Engenharia Lida e cama executada a Companhia de Habitação

popular de Baum.

Declaro, para todos os fins. que, por força de aludido recebimento. requeri

a suspensão do trâmite da processo acima mencionado durante o mês de abril

de 2009, durante o qual me comprometo a não tomar qualquer medida

tendente ao prosseguimento da execução

Declaro par tire que a importância ora recebida destinar-se-á à

amortização parcial do valor total qp,- crédito abjeto da processa acima

mencionada. o qual ainda pendida liquidação. para excita apuração do
montante da crédito.

Carlos Frederico Pereira Olha

RG: 26.155.660-5

Representante legal da San Carão Engenharia Lida. CNPJ n' 52.058.690/0001-33

Após este último recibo, datado de 15/04/2009, nã(

outra comunicação referente a qualquer outro pagamento.

louve m nenhuma
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F
L

Na verdade, nos autores suplementares, a partir de então, Bãe. houve a

Bdççãç dç pçpbpp4 pçdjdg , apenas reiterados pedidos de

suspensão

Autos no 1 . 641/Q6.-2

VI stop .

Ê.=te as petlçõe . de fls . 161,

166/].67, e ã ço cordân=la ezp=essa do
devedor a fls. 171, defina a suspensão do
leito, nos ternos dc at. 'r91, :1 c.c- art
265, ll -do CPC.

Aguardar provocação âas ?a:tes

por uírt i) c' .
!nt

de 2009

nçalvesRegida
Juíza de Oi.leito

CONCLUSÃO

Aos 24 de fevereiro de 2011. promovo a

conclusão destes autos à MM'. Juíza de Dinito. D?. RESINA

;üLPARECID.4 CARO) CQ5jÇâLVES. I' vam da ruenqlElbliça

Comww dc OÜiveinQ,

escoa'erçç«);uhae'a.

Autos no } .841 /06-01.

Visas.

Fls. 177: deãuo o sobKslamento pur 06 (seis)

meses

Int.
de 201 1B3uH, 24 de fev

Caro Gonçalves

Juíza de finito
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MPSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL

DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO . r
( ''\

. z' 'i:...
\b

CON.ALUSÃO

Aas 24 de março de 2Qll taça os presentes
::ztos concluses a Jui.z do Direito da 2' Vate
da Fazenda Pública da Co:r.alce de 3a'úru, =ra.
EI.ame . Cristina $tari.no Leoni..

=u, i;ü./ .. [;J.c]ane de ü].j.\-eira le=eçhj.ti
?er i=a) . subscreve .

p.uto$ .Á' lltP41/0Ó-2
t

Vise'Ís. l
deíi a179E'l s

da feito po=

Int

:rj.atina Stclir.QE].ai.ã

uíEa de Di.:eito

iT:als 180 di.as .

C

(

.eoni

(
As partes chegaram a fomtular pedido de remessa do feito para a

contadoria judicial para apuração do valor devido, o que foi indeferido por falta de amparo

legal.
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\

@E@ HMHWglgl$1
e requerer o quanto segue:

l

monetária o a liquidação do titulo judicial

2.

definitiva cam relação a fomla da pagamento.

3.

/'
/

\

Py /

?vigor do Código Civil vigente) ê medida imprescindíve! para conclusão da
processo.

4. Enürn. visando a segurança jurídica das partes. em especial a
pnsorvBçãa da peMmõnio da Cia. a qua] possu] natureza pública. as
parta requerem o pronunctamonta Judicial sabe a quegtãa luddlca
colocada. ou sela. os critérios legais para deteníTlinaçãa do valor correra

5.

assegurando-se vista ás pares e o contraditória.

/
P. Deferimento. ./
Bauni. 14 de jqho dd2014.

L...--.l
Curtos Fnderica Peniiã
advogado Í95.g70
Peia andara

h

Milton Cardos Gimael Garcia

od\ogado - OA8.SP 2Í5.060
Pela Oovedora
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\

{

C

:

EJuiz(e) dc Dioeito: D«ü). rosé Ren»to d8 Silo'a Ribeiro

VistOS

F[s. 190-]91; indeâino por falta de pnvislo legal, Cada litigante dcv quenr o

que entender de digita,. carecendo de intensse pnccssu81 pedido oanjunto para este Juíza
esclarcççr o devido ou indevido.

Aa arquivo.
Int

:

(

C

Ç

Baüru. 14 de abril dc 201S.

f

Os autos inclusive chegaram a ser remetidos ao arquivo por falta de

movimentação

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Renamo da Silvo Ribeiro

Vistos

Fls. 197/198: Anoto-se

Após, tornem ao arquivo

Int

Bauru, 30 de julho de 2015

José Remato da Salva Ribeiro
Juíza de Direito

Portanto, enquanto a Ação de Conhecimento ficou tda logo apósP

tda do acordojé a j

lbém nãosuplemêlntari

o encerramento da fase recursal, sem movimentação processual útil

em 15/12/2016; a Liquidação Provisória, objeto dos autos
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3

registrou nenhuma medida processual concreta voltada à satisfação do crédito desde o seu

ingresso, ficando suspensa por todo o tempo.

Em suma, NÃ0 OBSTANTE OS VÁRIOS ANOS

TRANSCORRIDOS, EM NENHUM DOS FEITOS FOI PRECISO A ADOÇAO DE

ALGUM TIPO DE MEDIDA PROCESSIJAL, VIAJA VISTA QUE, NAO OBSTANTE

A JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO, ESTAVAM SENDO FEITOS PAGAMENTOS

MENSAIS PERIÓDICOS E ADMINISTRATIVOS, SEM COMUNICAÇÃO DO

JUÍZO.
(

Pagamentos realizados

Nos autos da Ação Civil Pública n' 1012213-75.2018.8.26.0071, movida

pelo Ministério Público em face de MILTON JOSE KERBAUY, EDISON BASTOS

GASPARINI JUNIOR e PAULO SERGIO GOBBI, referente ao acordo efetuado pela

COHAB/Bauru com a empresa JAKEF, foi juntada a planilha dos pagamentos feitos pela

Companhia em favor da empresa SANCARLO (fls. 1005/101 1 da ação civil pública).

(
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P R O 'T O C O L a
Ref. QNcio ZIB/20i'1= 8:!JB.

Asswúo: Inquérito Civil n' 14.071S.üOa211i/201 7-1

Ilustríssimo Senhor, Doutor Promotor de Justiça
FERNANDO MASSELI HELENE

(
COMPANHIA DE llABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB,

sociedade de economia mista pertencente à Administração Indirem desta Município de
Baurn, vem, lespeitasamente, a vossa presença, por íntemlédio do advogado que abaixo
subscreve, disponibilizar o nlatório solicitada, entendo a indicação de todas
consta'utoms credoras e as respectivas ações judiciais propostas.

Os exbatos individualizados de cada prwcsw cm andamento
acompanham o reJatória, excita os das ações propostas pela construtora Jakef Engenharia
e Comércio Ltd&, país já foram disponibilizados em resposta aa oficio n' 2]7/2017 - 8'
PJB

Atendendo ainda à solicitação do oficio eói míerência, encaminllamos
cópia da dos pagamentos efetuados à SANCARLO ENGENHARIA LIDA, efetivados
com baw no Uânsito em julgado da sentença p!'ofuida nos ânus da ação judicia! n'
00]3622-70. 1999.8.26.0071 (item 1.6. do njatório), bela coma a reÊrida sentença, Q
acordo foma[izado e a homologação judicia] que deu causa a suspensão da execução
(d«. IO)d

Com estes, aproveitamos o ensejo pam renovar-lhe nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente

õinpanhia de Habitação Popdw de Bawu
!cito?i Cwios Gimw! Gwcia
advogado -- OÀB.SP 21S.06Q
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U

VeLaR PAGAVALOR DEWDÜNO aÍEUUC
u.um.aü i nSWN'.©&l :n$ zs.DOrMi j41nwiarpüü:ü

nS

VALER ÜEUüüaAiiêiüÀuoinõl tõü#tÊúüNeeHEQUt
sa.um,oo] n5. se.an,ui liuimlBmmla&zlUBI :nSÜ/ih'ziiiB$i

ãiãiÉÕü! l BAIA PAa&MtWfa
13»#zQa1 11831

VAEÜÊ ÜÊIUüü

&gipS

g$

C
UAIJÜR PAGAVÁtüR ÜEVlüÜNP CHEQUE

A41iê:1llBrltültiÚi.8 z/zaa9

B

VALÜÊ PPiGÜBALA PACAWEiwo l taUPtrlNciÀ Vd&ün DEVIDONP CH'tqUE
nS sü.om.oü lmi1111a''i'eíwmpMt nS

6

VeLaR FJBOVoar DEviDatüMFnülEIAü&!Á PAG,RMEEl#lQ
sü.am.w Üõwlnwll ;a5ll.iu:z

U

UÀIJÜÜ PAGAgALaR DEVIDOiiiiÜÜÜÊiiÍHcaupãÕiaANe alEQU [
suam.m l.he'aüç=awnion5

©

VÃLÜÜ PAGAVAtDR DEviDaiiüMÜMiRiHXõiiRiaiK
s=..on.oo l nÇ snq4:g!

( VAI.(Hi: ÕÕGÜüüilDÜN (LEQUE
R$©Q$/xW:üWt11í93

M
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b

Valha PA©QHJ' tl'LEQUE VAIQn DEiíiaQ

wam .w l H 50iWQ.üO IAdürltiplt»niazl©ilmüü rn/IOI nSllZZ$2

'ÕÍiijiÕiÜÕ+$HcMiÉttÜiÀ VAIÜn DEhínO VALOR PÕ60Hlq iE

«urõDI ns SD.{ÜÜ.m-gg:gp.n=1 u

C cgtp dwi& VALOR QEWOQDATA PAGAMENTOPlo' CHeÇIUE

$O.®O. aO IAdnMamenton.oaa.üa l u!$/O#H]D abrDQI n$

VALOR DEVIDA

SD.mOLDasaem.u l ©rmHal n$]a2J.9D

BAIA PAGAMENTO r iãÜÍÕÊÜãi vm.QX PEuaü VAloR PAGAIW CheqUE
sa.un,®J rES. se.aloboDUAdiür\UMmEÜ

VRlüR PagoDAT:A PAGAlgENTOõl t ClaQUE

WJEtH.oo l n$ w. ma.at' :jMiantammtülu1/]01 ni
R$

VMDR PA'GÜcaMPETÉNaiA VeLaR ÜEWDÜQUE

HpÜH.0B l itS gD.00QÜÜ lmi üümmEÜ2.:,FÜWMi#l $

(
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NÊ tHEQ NATA PA 6RmrN TÜ VALas PAGACIA WUIOR DEviDa

now.w l nç »lxDmErito
©

OA p4UUãiiã ] iãÜPtTÜCiA VALOR D{VlaQ VÀ LaR PAGANe .üllQUt
SQ:ÜOa.Üa l nSatKVlül B

B

VALOR PAG aJW+ CHIQUE l UA14 p4aamclvla leIA VAleR DtVIQO

H00aM l nSnw/Xal h$

(
VALOR p&G aNATA p&C&hüC+aa l COMPtVliiCiA VAiüR DEvtaüNO CHEQUE

aÚÜI B nS sam.m- IAüarKnmenEO
16

COMPÜÜwCIA VAtúR DEvlgü gALaR p&GÜN» Q]EQUiE

30 aoa,M6 50.aD.uJ' l diarium ílEÜ
RS

VAtBR PAGAUMPtVlhclA VAIJüR DEvIDaDATA PAG4MENra
50.aD.m, IAdi8numprltõ5aüoü.üü l :l$BIn.11

Í ©

VAM arvtnQMe CPI
EiãRumêntDrviür/til KS302432

W

VALER PAGAVAtJDR OEvtDQblÜ CHE

se.om.m l PS sü.'Dm.m- IAóianumenEÜaür/ul KSzsülu tJ-lau3QZilS9

( N+ CHtaUt l DATA FJ ooupnEüaÂ VAtüR DEviüü

sü m:qJ !$ AÜiBriC.amêntomaVul M11

R$

MP tKEQur l DATA PAGAM[HIQ B

2 1fÜ#züu
VALOR ÜEUDQ VóaüR PAGA

SD.OQa.m l m3 sa.Doa.oa IAdiancam lü

K5
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q

(

(

41



MPSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Uy

#iiiiEwie. J OBRA PAüiii tã ].tãúpnÊuaK VAIDR D(VIDA VALOR Paria

Íu'/ltl © SÜÜÜq80 l llS SÜBÜÜ.W
6

Vala: PAGAÕÃfÀI G nmrü i caumEwciA VdxDR DEVIDA

50.0a].H)- l#üiant m2nE©n.ooo,ao l nsmap/llE RS=S®]/2Ü12

R$

VaLÜn PgGQvnOR üwl a
5üDa[,n] ] nS 5D.Hn.H] ]&óiünHMelí'itü

HC

lllHÜBIQ01Z

valOR PAGA'EUCiA gato DEvIDa
/diant#menc0sü.am.m l ns

W

VALOR PAGOüü nüHciAÜA.T.A PJNe

show.w l ns sa.am.oül«dul ns iant.amcnto]ü31QZ

WMFPEltHCIJ Varar PAGADAX.A. P.NP -CHE'

sü.üw.w l ©3Ü314a

DATA PA6AIWElyÍTU.NP

2Wa# ÜU
VALOR p'A©QVAI.OR aEWDQ

se.ow.m l ©R$

3Ü193$ 24.

3a2937

gALaR Dcvõuu
üdllHt3mcQIQn.$W.H l WR$

[S.an.Da l :RS ]S.mü.Oa

('
VAgaR PAGAVALOR DEviDa

4S.meda IAdiantaman:am.üaaçm l asCuU121 n$
u.mo.m l M IS.nam l#wianume$:üoudizl nS231'iQ/NIZ]11171

nS
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U

VALER ÜEU DÜllS ÜHlqU[ DATA PAG#uMEPHD ! CDMP
m.mü.oü l Müavr121 R$ o.üoqWI limhwEamernn3a321.]

a.a».w.l üs ZS.ü00.flü IJldqaEancnla.mvlr121 ns
R$

Và&QR DEWDO VÀLUR PAGON U4EQUF

!eaD.a) li\&.niamen.luã6/12/.2ÜI.l de:.fl u.wa.oo l üs

8'
( VALOR pj6aVAIQR D{VIOaNf ctttqur

W.OOÚ.m l R9la:n/l; } n5
n$

VaLÜâ P#GÜvnDR Dtvlüüõlü CFitqUÊ

n} sü.om.w IÀrznu'mmüüzzAZ/zau
6

VAtDR. DEVIDO VAL(R RABOõl+ ci« qut
soam,üo t n5 5ü.üa].cü l #í:aMin\eíuõ!zA3/ZÜi3

6

VALA PAGOmMpaüiaA VMOH VidaDATA PAG*qM tNVOFP CHEQUE
5ü.oüün l H5 SÜ.üa.H ;lartarlunbo

B

iÀ VALER PagaVAIDR atEU DQ
5üiüH-.W- IAdiar-lamentowJM -W l Wmi#131 Ê$

( VALOR DEiínaw çnEquE
Sa,OiD.ÊD l R$ 5üiOD$.ÜQ- IAdlanlamentoH#nl ks3ü15Q2
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VAi:aR pp®QVALER DEUÜQN# aIE«IE
süioH.oü l© sü.0üüD0 lggllnEam l]ullr131 R$

R$

iiiiMã VALA: ÜPnDQhl# (HEWJE
5a.HÜ.DÜ !adio atBm2.nlo5ü,«a.w E M

(
DATA PAaAwiütóTiãóãnÊNãi Vaias ÜEUDQly0 CHEQUE

)Ü.ÜH.Da. l RSni/lil nç JldlBntBTTtcntD

X!.ma.De IAdlantume+i:uzü.ma.üose /i3l! R$niüvnul
n5

VN.ün n\AGav41'Dn DEviDoNATA PAB'
l\ü.DDa.QD IÃldlanEamoMam.úüqm l üswE/lll: ã$

VÀLQR PA aDVALOR DEVIDANO GHEIQIJF

:0.DHI.OÜ IAdiüalãmrit:aw.wün l RS«w/X31 H]Ü37Ü9

N UilaUE ] DATA PAG.WFHVQ] ] CO VP&0R PAGAVALER Devida

lü.HQ,QÜ l RS )0LQW IAdÊHlaEHnlQa;/iil B
©

(

wwpntwaA VA'LÜR PA6,QVALOR dEVIDa

m.mqDÜ l nSPnÜ41 nS
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q

ÜIUPríeNçnNI nlE;QUE l DATA Vaias aCUDa
3Ü1931 !nDdl nSi4w#2au m.0M.0Ü

R$

NeüqEQUE l NATA PAGAM:ENTE

!ól'üaJUÍ4

A VAleR DEUDD VAljDR PAGO

ma/lól nS 7c.oaa,oa l R$ ül lm

aüUPETtUCiAw CiaaU:E VAloR ÕÊviüa VÂLÜÃ PAGA

?Ç.aa].:a] l n33D1940 TQIQW.DÜ

R5(
NtCHEQUE l ülATAPAÜAMEDfTD l CÜ

l l/DS/aoz4
gALaR FEUDO VA[QR PAGA

7D aQa.{H l nS 7D.DDa.H) IAe;HNõmenw.n Wq] R$

n$

cowpEvEreüa VALOR nÉiwODNS ClaqUE u«la PAGAlnÉnrü

lun/141 nS23/05/W14 7U.IH).Oçi !Adiaolamcat

$

Nt tUÊQUt l DATA PAGAmEwlü v : ak PAGOVAtDot DtvlD©

7a.{m.m l © w.un.üo l&iuU141 6

l#C>irEQUE l DATA PAGAMENTO' l ca
ZZNO.faia

gALaR PAGOUALDR DEUsa+

õü.an.oü l © w'tal p$
n$

cauptrEnaKNP ClqE aUE aRTAP VALOR 'DEUDü:

m.mo.w l RSzzlrügloi4 nVt41 aS
©

(.
cAiaR PAGOciTA PJWiiMEWTO l caW (HEqUF

BO'ooqal jildlo'itamen:gw.ne.ao l nsaW'141 PS
n5

VALOR PAGAVAIQR üa'!DÜNP ciiruliE
w.nado l nsZq/U/2al wv/141 W 80xx»,00 1Algi8:ntBn'en=o
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Data PAGÀMÊlnü vmüR DEvIDoNe ÜiÜQU .E d

Adia nlanenlu'iQ/zün3D542B

çuupErEwçix VALOR RABOVARAR DEviDalw 01EWJt
IÓGjlDÜ),l)Ü l Ê$ BOGuÚIH.©Ü IA.Úlan:a-Wac}2]/11HÜi5.

(
VALas pagaVAiDR DEviDaBALA PÂ G4M:EiraIW {H EUUE

XÜijLDC)ÜIÜÜ l R$ 1t:jQOÇDIH] IAnian:P:'tWUOWIVl#2ÜtS3W-iSS

M

UVAIQR Bl:U E)O
B ]oüixn.a] l n$ .iaa.üm.a]

üi aüwE l mtA PA &Müi mü l cü
1132BI

VÃI.õta p-$GOVÀtjÕã ÕÉV©0

[U[[XH,M l É$ ]üü]üM.M li3ítB.:fmuntn,

VÀLÜR PÁGÜVAIJüã ÜEVnüNe CPlt«jt
[oo.mw l n3 ].üüm.mwt/161 nS

VaLoR P.AGÕgALaR D[V«DATA P.

ioo,lxn,w l n$ 1w,ooo.w IAdianu'wgpnbr/161 R$liõiiüiê
n5

C
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Vaias PAGOaAiÂPAÜAMCPírO l cauprlÜ»cn VALER FEUDONe 'a.ICQUt
.n l ns n.an.ninaU161 nS3i/DS/2D)l i35Xa

RS

Úi ClilEQUÉ ' l DATA P86AMENID

iwul/all113512

VALOR PAGO'VALOR QeuDa

n5 sa.ttRoa.6
W.WQ.mlua/161 nS 5a.m. ao

VALOR PAGOVeLaR DEUDÜãiiiãiãiüÉütõ l toupntiiaANa CHEqXIE

íao.olaoo l ns sa.l IfQI/lg.lj3S79
sa,mo.w l nsR$lula'l

nSC
VAIDR PAGOaíiinmiãiv ['iõüiúiúÜÀ VALOR DELIDOpw CHEQUE

S.Ci.UD.H)nS113 ]D7
nõaflBI n$

$

VAIQR PAGOVALQK OEWDONATA PAGA)BENTO l CN+ Qe qlle
li Pancbou«IBI OS3WDS/a3]6

m.Dn,m lii p lceq:!çg!#..ao l nSn/iõl n$

VALOR. RABO'aii iMããiãi#T iõÜiãEnQK VALOR :Devia,DN+ C}« Qut
iza.oaQm l nE !Ngp:q l;! !!!çlP: !çlre;nS27Ht/ZÜ17

VALOR PAGOV.Alar ©tV400DATA'i .aÀÜtÜtÕ l toupaEnctAN+ Cl-WQUE.
)n.mo,aa l n5 laDeIa.m 111 p?!ç11õ - Mg!!!

S

VAleR .DalDQNB alEgUE: 'l MXA PAOAMl:NTQ l {QM-P[T

bili71 8$
VAL©H PAGO

C
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(

C Analisando a planilha acima, é possível verificar que, a partir do primeiro

pagamento, que se deu em 2]ZllZ299& até o julgamento do Recurso Especial interposto pela

COHAB, que se deu em 25/08/2011, já tinha sido pago à empresa SANCARLO

ENGENHARIA LTDA o montante de RS 1.425.000,00.

Ng do Cheque Data de pagamçptg Competênc!! Valor Pago

R$ 2$.qoo,oo

5@.0a0,00R$

R$

se.qoo,®R$

50.0

UR$

111806

111851

111891

301984

111974

21/11/2008

12/12/2008
13/01/2009

18/02/2009

16/03/2009

nov/08
dez/08

an

fev/09

mar/09
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(

R$ 1.425.000,00

(
Por outro lado, entre a data do início do pagamento -- 21/1 1/2008 -- até a

data do acordo -- 28/09/2016, já tinha sido pago à SANCARLO ENGENHARIA LTDA a

importância de R$ 5.805.000,00.

Ng do Cheque
111806

111851
111891

301984

111974
112022

112053

Data de pagamento

21/11/2008
12/12/2008
13/01/2009

18/02/2009

16/03/2009
23/04/2009
22/05/2009

Competência

nov/08

dez/08

jan/09
fev/09
mar/09

abr/09

mai/09

Valor Pago
R$ 25.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

50.000,QO

R$ 50.000,®
R$ 50.000,0a
R$ o.ooo,oo

112022
112053

112162

112193
302052

112282

302119

302182

302190
302207

302250

302296
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3' X

(

(

112162 02/09/2009
112193 05/10/2009

302182 15/04/2010
302190 22/05/2010
302207 22/06/2010
302250 n.lanllovs
302296 22/08/2010
302306 22/09/2010
302323 22/10/2010
302352 22/11/2010
302377 22/12/2010
302390 24/01/2011
302402 22/02/2011
302432 22/03/2011
302459 25/04/2011
302489 23/05/2011
302504 22/06/2011
112535 n.lanlln'L'L
302562 22/08/2011
302604 22/09/2011
302641 24/10/2011
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U

(

(

303419 22/04/2013
303446 22/05/2013
303502 24/06/2013
303533 n.lanl2nxa
303580 22/08/2013
303626 23/09/2013
303636 23/09/2013
303671 22/10/2013
303709 22/11/2013
303750 23/12/2013
303792 22/01/2014
303832 24/02/2014
303877 24/03/2014
303940 22/04/2014

30417822/09/2014
304208 22/10/2014
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Eis, de outro lado, a análise de como seu deu o pagamento da expressiva

quantia de R$ 5.805.000,00 à construtora SANCARLO, a título de adiantamento, isto é,

( pagamentos feitos extrajudicialmente, a despeito da judicialização da questão e da ausência

de cálculo do total devido

ADIANTAMENTOS PARA SANCARLQ ENGENHARIA

Competência Total Püg)o
R$ 75.aoo
R$ 40a.aoa

R$ 5so.ooa

RS õoo.aoa

R$ 660.00a
R$ 6W.0W
R$ 890.00a

R$i.2Da.ooa

R$ 750.D00

i6s.80s.ooa

Triiv#
RS 7S.m
RS 7S.m - I'rli111 H.

l$

l$
B

i6

50.0m'

qõ,otn
rD.Í)00

5a.fxn

se.m

Tllml.

Fli.H'

'TfÍttÜ.

B
l$
16

R$

i6

i6

©
RS

680.m
isa.m

30.m
!il).CUO

5ü.a})

5n.c)oo

5il.ÜX)
7i].Ol:Ú

21a.oüo
7Ü.m
70,CXtn

FU,Oul

l.üt!.

nsi
H$
iB
nS

nS

nS

R$

R$

nS

R$

rB

nS

R$

nS

!Ü3.Ü(n

3a0.M

ID:-.m

ia).ÜH

201D

abr2011
lar
In'

B
B
6

nS

S
RS

n$

9.i.«X)
SÜ.(XD

5Ü.aD

SU.0(D
100.m

ll l&ll'

abi'

2013
JI'lib

Jun
Tr.Im3

jul

d+?

abr
'1

I'ttlt«

dc

za14

pais
za16

Tpien4

tW'

llotal Gemi

(
Trlml,

fev

KS e«.m
iB zi&ooo
t$ )0 D«)

R$ ÍO.ÜU

ÉÇ$ 'm 00D

R$ ZlaOW
H$ -PO.UiN

H$ fD.l)(H
R$ ?Ü.D«J

B
RS

RS

RS

B
RS

S

RS

B

RS

13aaaa

10Ü.CtOi)

lixa CiOD

liH 0Ü0
2saaoa
li»,DDO

50.00Ü
lan CiÜI)

liXO .C}ÜI)
liX) .00i)

rR?r

rRai

TÍlm2

abt
mal

Jun
Trlm3

]ut

set

Out

H> ZgU.IAKI
l$
R$ W.

S

ns z'iam
RS 80.i)tH

fqi fiu rq iãB rq fN -rq rq f'! noV

dei
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113578 30/06/2016
113579 11/07/2016
113695 08/08/2016

R$ S50.0DO      
R$ 1m.DQa   pt$g isa,ooa  
nS 5&t)W lan i.S ;n.C IÜ  
nS sa.ooü   Ü5 50.aÜO  
R$ 15a.DDa llt4r n.$ \r] aa] rnlr

nS 50.i)oo
ns se.i)w
H$ 5a.ooo

nS ua.ooo
R$ 5ü.000
ns se.OM

R$ 50.0m 
R$ 15a.DDa
R$ 5rl.(xio
U.S çü.0QÜ
ll$ 5tl WÜ

ns 17D.m
ÍtS 5ü.{DD
K$ -3D,aD
ÜS 7ü.mü 

R$ 15D-Doa   H$ 19Q.m  ns se.ooa   nS 70.MO  
R$ SO.Om nay F S 7Ü.C(iO  
n5 50.om dç: ns çú.o(iü  
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Por Hlm, após a data do acordo, segundo as infomlações prestadas, a

COHAB ainda pagou, pelo menos, mais RS 360.000,00, o que totalizam os pagamentos feitos

à SANCARLO em RS 6.165.000,00

Data de

pagamento

30/09/2016
14/12/2016
zlloLlanxn
05/05/2017

N9 do Cheque
113771

113933
114017

130209

Competência

out/16
out/16

nov/16
dez/16

Valor Pago

50.000,00

70.000,00

120.000,00

120.000,00

360.000,00

(

De outra forma, com base nas informações prestadas pela própria

COHAB/Bauru ao Promotor do Património Público, pode-se apresentar os seguintes

pagamentos anuais à SANCARLO ENGENHARIA:

Competência
t 2008
]' 2009

t 2010
+ 2011

+ 2012

f 2013
+ 2014

+ 2015

t; 2016

Total Geral

Total Pago

R$ 75.000

R$ 400.0m

R$ 550.000

R$ 600.0m

R$ 6m.Om
R$ 680.000

R$ 890.000

R$ 1.200.0(D

R$ 750.000

R$ 5.805.000

(

TUDO ISSO ANTES MESMO DA

QUALQUER ACORDO e, como regra, mediante a emissão de

POR CARLOS FREDERIDO PEREIRA OLEA, representante da

.ÇÃO DE

LIDOSCHKQUES

S
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U

Some-se, ainda, ao quadro supr% que as decisões e posturas

administrativas adotadas pelos Diretores da COHAB/Bauru, que resultaram nos

pagamentos anuais supra apresentados, foram praticadas mesmo diante de um

cenário económico totalmente adverso e precário da Companhia.

Apenas para reforçar, segue tabela referente aos prquízos acumulados da

COHAB/Bauru ano a ano (objeto de relatório próprio).

(

(
De fato, como já exposto, as manifestações constantes dos autos

suplementares limitaram-se a diversos e reiterados pedidos de suspensão do feito,

evidenciando que tanto a cúpula administrativa da COHAB/Bauru, composta pelos Diretores

EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR e PAULO SERGIO GOilHI, quanto o sócio

da SANCARLO ENGENHARIA, CARLOS FREDERIDO PERElli.A\OLHA, tinham

interesses pessoais no pagamento desta dívida, ao ponto de burlarem os Vâ4ites ordinários

de realização dessa espécie de negócio jurídico, que envolve ente daIAdmVis\ação Pública

Indireta do Município

coReI,
PEREIF

âlç

Admlnis

55
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Como exposto acima, apenas os 05 primeiros pagamentos feitos pela

COHAB em favor da construtora, que totalizaram R$ 225.000,00, foram comunicados ao

Juízo, enquanto todos os demais pagamentos, reiteradamente realizados por mais de 07 anos,

FORAM OCULTADOS, não tendo sido informados de maneira clara nem mesmo após a

apresentação do acordo

COnqCiDENTEMENTE, os pagamentos deixam de ser

realizados/noticiados nos autos após a intimação das partes acerca da penhora no rosto dos

( autos realizada pela Fazenda Pública Nacional em decorrência do processo de execução n'

07 1 .0 1.1999.013622-7/000002-000

i\zstiça Fede=a.l dn P=luei=a Inatânaia

AUTO DE amORA NO ROSTO DOS ANITOS

Va.=a P. 0=lgÍ.:tal Bo: oce88Q Do: Data:

Enda=eç

Pa=teB: ?=zenda Nacional/l=st]tato Na;içna]. do Seguro Social

valor(es) exacutadc}(8): R$27.53ü.32 tvlnte e sete =.il.
quinhentos e trinta e quatro reais e t:luta e dois ce=tav-c9) e
acrêscí.mos

;.p6s fonnalldades leqai.s e de está.lo. procedi à paNaOaX Kol
ROSTO DOS Aa'rOS tx:07 f de berls
e/ou valores ne].e oxl3tentes, suficlen'-eCs) pala garantir ao
exequente o pagamento dols} =eferldoes} débito(s) e acléscí.n.os
legais corrigidos ató 8 data do pagamento.
Em segui.dar reguei aotàl Dltetorea) da Se;:etária da vala que
juntasse cópia deste e do mandado ac>s autos do referido
processo para os devidos fins. Del-lhe contrafé {c6Pla dc
mandado e deste auto)r na forma da ].el. E para constar vaí. o
pre:sente acto assinado ?o: mlm/ ofíci.al da Dlii.gê=ci.a e
)iretor {e) êa Serre'aria.

ní.res.dr (a) da' $ec:eta

a11cl l d8 usi:;êb\!vzXiBÜe= redr=ãlnllr44;S n n FÓ.zêxBÜ pÚ8;a®.
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Embora a dívida contraída pela SANCARLO perante a Fazenda

Nacional tenha sido adimplida, segundo a construtora informou, os adiantamentos realizados

pela COHAB/BAURU deixaram deHlnitivamente -- de ser comunicados aos autos.

Aliás, houve pedido expresso e conjunto, formulado pela SANCARLO

ENGENHARIA e pela COHAB/Bauru no sentido de suspensão do processo por PRAZO

INDETERMINADO, até ulterior manifestação das partes.

(

Requerertte= Sancarlo Engenharia LIDA
Reqwrida: Companhia de Habitação Popular de Bauru

SANCARLO ENGENHARIA LTDA e COhtPANlllA DE
H.4BITAÇÃO POPULAR DE BAURU -- COHAB/BAURU, ambas jú
qualificadas nas aulas do processo sob o n' em epígrafe, por intermédio dc
seu advogado que abaixo subscreve. vêm, mui nspeltosamenn,. perante
Vossa Excelência. nos teimas do artigo 791, inciso 11. c.c o artigo 265,

Crer conluniaiuçqlg.zincisa 11, ambos do Código de Procesm çlwl, Bg
randersus

esta a possibilidade de camifestacão
amigáx el que vem sendo estudada-

Termos em que
P. De6êrimento

de'2009Bauru, 28 de /

Curtos Frederico
Xóü ada arewsnlr-- aua5Bq' i9S.:71

Prosseguindo na questão dos pagamentos, cumpre

petição conjunta datada de 14/07/2014, onde a COHAB se fazia repres

aüesc que, em

advogadoE pel\
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MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA, as partes noticiaram ao Juízo da Liquidação que

NÁO CONSEGUIRAM CHEGAR A UM CONSENSO SOBRE A FORMA DE

CALCULO DO VALOR DA CONDENACAO e solicitaram "o pronunciamento judicial

sobre a questão jurídica, ou seja, os critérios legais para determinação do valor correto''

Enfim. visando a segurança jurídica das partes. em especial a
preservação da património da Cia, a qual possui natureza pública. as
partes requerem o pronunciamento judicial sobre a questão jurídica
colocada. au seja. o$ critérios legais para determinação do valor carreto.

i. Após. a encaminhamento dos autos ao órgão técnico auxiliar desse juízo.
Contadoria. com a finalidade de apurar o valor até a presente data.
culminando ao final a decisão de liquidação por decisão deste r. juízo.
assegurando-se vista às partes e o contraditório.

P. Deferimento. ,/
Bauru. 14 de jWho dÍ2014.

/

q
Cardos Fredei;iêiPêiêii;ã
advogado -- 0.4B.SP Í95.970
Pela Credora

Milton Cardos Gimael Garcia
advogado - OAB.SP 21 5.060
Pela Devedora

(

Referido pedido foi indeferido pelo juízo por manifesta ausência de

amparo legal

Todavia, após esse indeferimento, ocorrido em 14/04/}Ü15, nenhuma

certo\ghe a juncada

15/\}/2016 (ns
\.

nova manifestação relevante foi trazida aos autos da Liquidação, sendo

judicial do acordo nos autos da Ação de Conhecimento ocorreu somente Rà

1456/1463 dos autos principais).
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Portanto

NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE "OS

CRITÉRIOS LEGAIS PARA.nKTEKMiNAcÃo DO VALOR CORRETO". os

PAGAMENTOS MENSAIS REALIZADOS PELA COHAB, SEM NENHUMA

COMUNICAÇÃO NOS AUTOS, ATÉ JULHO DE 2014, JÁ SOMAVAM R$

3 . 1 30.000,00 (TRÊS MILHÕES, CENTO E TRINTA MIL REAIS), descontado os valores

pagos no início e chegaram a ser comunicados nos autos.(

E. NAO OBSTANTE A EXISTENCIA DE DUVIDA SOBRE "OS

CRnERlos.LEGAIS PARA DETERMINA(AO.DO JVALOR CaRRETo". os
PAGAMENTOS MENSAIS REALIZADOS PELA COlIAB PROSSEGUIRAM APOS

JULHO DE 2014, PODENDO-SE AFIRMAR QUE QUANDO HOUVE O PROTOCOLO

DO ACORDO JA HAVIAM SIDO PAGOS A SANCARLO ENGENHARIA, SEM

NENHUMA COMUNICAÇÃO FORMAL Nos AUTOS, R$ 5.480.000,00 (Caco
MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) descontadas as parcelas de

novembro de 2008 a maio de 2009, noticiadas nos autos inicialmente.

(

Preterição dos patronos da Companhia

Outro ponto relevante consiste no fato de os pagamentos extrajudiciais,

mais uma vez, terem sido realizados à revelia dos advogados contratados pela Companhia,

Drs. Femando da Costa Tourinho Filho e Luiz Eduardo Franco, que atuav4m no feito desde

o ano de 1999.

Aliás, enquanto os Drs. Femando da Costa Touçid

adotavam todas as medidas processuais necessárias ba

.o filho e Luiz

b a \defesa dosEduardo Franco.
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interesses da Companhia, os responsáveis pela COHAB faziam pagamentos

administrativos e milionários à construtora, sem base em nenhum documentos l l

Melhor demonstração consiste na própria manifestação dos patronos nos

autos da Liquidação Provisória, (quando fizeram questão de deixar bem claro que os

pgg#pçplo$ eram feitos à sua revelia (fls. 162 dos autos suplementares).

Fumando de Coso Toudnho Filfto
uiz Eduaído Fnnm

M"'e'AÍ.2'.

Exmlenünlma Smhan Doubr8 Juíza do DiiBito Tlul8r dB I' v8m dõ Fazenda PúbHca desta

romana do Bauru, SP:

U

c'd

píoc, n.e 071 .01.1999.013622.7

(n'. deordem 1841J2008)

Companhia de Habitação PoPula de Bauru, - CohabJBu. nos auDS

Excelência paa expor e requerer o que segue:

Todas as bataüvas

120. abram entabulara de lbrma

cons$blidw paa a deita na ação de conhecimenb,

.. Não obsbnb, o fab é

credora que. muib embaa pendente processamenb

execução provisória do julgado.

anunciadas nas peüçóes da Aut?!!=a parir de is
dos Advogados

qualquer

desta.

que lidas as quitações panids partiram da
inicia da

de recurso especlã, nãa
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Ferrando da Caso Twnnho Filho

uiz Edema õmm É.3.

.\ As quesHes voltadas à existência de penhoras e créditos libutáíios

de reqonsabilidade da Aubm. com a tnlimação que ora se atende, fiam levadas à Devedora

pelos ora subscribres. 8 fim de senm adobdas as providências adminisbabvas que qualquer

acordo ou pagamenb pardal exigem.

dl Especificamente quanb ao que consta à fls. 156/159. s.mj., a

providência di inlbmtada não diz respeito à matéria em discussão nestes aubs. restando apenas

que se aguarde a fbrmdização. pela R. Juízo depncan© de fls. 147/148. da baça na penhora

deprwada e. s.mj. ainda não fbmializada negus autos. o i] acho do recurso espnial inbrPosb,

em prücessanenb na AC 35381 .5/4 do E TJ SP.
Nestes termas,

Pede ddeííínenb.

Bauru, de agostode 2009

(

PP

0#/# 60.15g

'vH
'Eduãrdo Franca

0
PP.

Além do mais, como se observa acima, os

suspensão da Liquidação Provisória até o julgamento do Recurso

foi deferido.

patrorjo$ requereram a

Especi4 Pendente, o que
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ço t

l\ . +.$qA l.OÉ,

çq. 4.ç.3.: õ-q---

«.#. .. «a.a'-''
bl,.-, 44,q. M

Todavia, tal intervenção contrariou os interesses escusos daqueles que se

beneficiavam com os pagamentos administrativos, não comunicados aos autos, que

prosseguiam sendo realizados.
('

Tanto que, após o despacho supra, o representante da SANCARLO

ENGENHARIA prontamente se insurgiu contra a decisão judicial, POSTULANDO QUE A

SUSPENSÃO SE DESSE ATE MANIFESTAÇÃO ULTERIOR DAS PARTES, ou seja,

SEM NENrlUMA LIMITAÇÃO.

Eis a manifestação referida
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Isto posto. ante o que constou na petição conjunta de fl.161, requer a V.Exa.,

acolhimento da presente pretensão/oposição, com análise da respectiva manifestação

conjunta de fl. 161 e a superação do ponto questionado. e assim. a retificação da causa

de suspensão do feito. e ainda, que seja declarado a permanência daWensão até

posterior manifestação de eventual continuidade.

P. Deferimento.

Marília, 05 de outubro de

CARLOS FREDERICO PER
OAB/SP 195970

(

Aliás, como já exposto anteriormente, através de patrono diverso, a

COHAB/Bauru já havia assentido, logo no início da Liquidação Provisória, com a suspensão

indefinida do feito

Requerente: Sttncwlo Engenharia LTDA
Requerida: Companhia dc Habilaçõo Popular de Bauru COHAB

SANCARLO ENGENHARIA LTDA e COlçlPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -- COHAB/BAURU. ambas já
qualiücades nos autos da processo sob o He em epígrafe, por intermédio de
seu advogado quc abaixo subscreve, vêm, mui nspeitosamente'. perante
Vossa Excelência nos tempos do artigo 791. hciso 11, ç.c o artigo 265,

uercrincisa 11, ambos do Código de Processo cIvIl,
Inad.etedo l0

bdi ;lista a possibilidadedasman
amigável que vem sendo estudada-

e

.]terio

Tempos em que
P. DeSêrimento

Canos Frederico
0ÁB8Pn: } $S. 97{)rtdPÜRado weqüenle
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ISSO DEMONSTRA QUE O REAL ]NTERESSE DOS GESTORES

DA COHAB ERA, DE FATO, QUE O PROCESSO PERMANECESSE ADORMECIDO,

LITERATA'ANTE ESQUECIDO, ENQUANTO OS INTERESSES ESCUSOS DAS

PARTES ERAM ATENDIDOS ADMnqiSTRATiVAMENTE, ou SEJA, SEM EFETiVO

MECANISMO DE CONTROLE.

Tudo isso EM PREJUÍZO AOS COFRES DA COMPANHIA, CUJA

CONDIÇÃO DE INSOLVÊNCIA ERA MANIFESTA E ATÉ RECONHECIDA.

(
O Juízo, então, acabou acolhendo e determinando a suspensão do feito

até nova provocação das partes, pelo prazo de um ano:

.l-U,l Lk! ao .b/e t-xy,uç=o

66/167, e a concordânci.a expressa do
levedar a fls. 171, defi.ro a suspensão do

ei.to, nos termos do at. 791, ll c.c. art
165, ll do CPC.

Aguardar provocação das Faltes
)or um ano.

Int

Bauru, 02 de dezenPro de 2009.dez )ro

Regi.na'ãÊ5:êEl:aã''C:;6 Gonçalve s
Juíza de Di. re i.to

Os termos do acordo

Se todas as circunstâncias anteriores à

demonstravam uma ânsia de, sob forma obscura, canalizar os p

COHAB em favor da construtora SANCAjiLO, os termos

diversos.

formalizaçh.o \do

lccuos dairmos recursos

:io aju\te nã. l:t)deriam ser

acordo já
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Na verdade, seja pela análise dos pagamentos efetuados a título de

adiantamento, seja pela análise dos termos do acordo, não se vislumbra nenhum real

benefício para a Companhia, pelo contrário, todas as ações praticadas se deram,

deliberadamente, para favorecer a empresa SANCARLO.

Confomle se observa, até o mês de setembro de 2.016, como declarado

no próprio ajuste, a SANCARLO já havia recebido da COHAB/Bauru o equivalente a

59,42%, do total devido.(

a qual vem

!vqu a quitação

3.2. Em atenção

complametid

honrando hâ aras as pagamentos

de maia de 59,42% (cinquenta e nove

!m o-omo Q cairáter consensual que levouvírgula quarenta e dais par cento) da abr8açâa.

a formllizaçãa da presente acorda.por [ibemlidade.

ita B q.uatlQ emilk tlez$Dlgs..g

(

Portanto, no curso de Liquidação de Sentença, sem nenhuma medida

judicial concreta, sem definição do valor devido e na pendência até mesmo de Recurso

Especial, a SANCARLO passou a receber pagamentos da COHAB/Bauru

extrajudicialmente, em valores mensais e periódicos, os

formalização do acordo, já representavam 59,42% do crédito.

quais, jjtor ocasião da
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Ora, caso a empresa SANCARLO não contasse com a destacada "boa-

fé'' dos representantes da Companhia e tivesse que levar adiante a execução, certamente

levaria anos e mais anos para a satisfação de alguma parte do crédito.

Isso especialmente em razão da situação Hlnanceira da COHAB/Bauru,

que a cada ano aumenta seus prejuízos acumulados e seu passivo descoberto, a ponto de ter

questionada, por mais de uma oportunidade, sua capacidade de continuidade operacional.

C
Desta fomta, não há a menor dúvida de que os pagamentos realizados

e presenciados no presente caso, assim como em todos os demais acordos até então

analisados, consistiram em verdadeiro privilégio, ou melhor, favorecimento das

construtoras.

Nos termos da cláusula supra, a empresa SANCARLO, em

reconhecimento à "boa-fé" da Companhia, concedeu um dçççQnlç dç 1 0% sobre o valor ainda

dÊyide, desconto esse que representava a quantia de R$ 725 .334,85.

(
Entre outras palavras, concedeu um desconto de 10% sobre os 40,58%

restantes e ainda não pagos.

Tratou-se, na verdade, de mero efeito de "marketing", posto que

absolutamente desproporcional e irrisório comparado com o benefício deconente dos

adiantamentos e dos próprios termos do acordo.

Tomando-se por base o valor total do crédito de R$ 1'

se que o desconto de R$ 725.334,85 representava, na verdade, 4% sobre o

respeitosamente, significa muito pouco, para não dizer quase nada, pa$1a

170.396,62

jor total:\

lde 20Cque:

tem-

que,

8 até
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2017, continuando nos anos de 20 1 8 e 201 9, vem recebendo seu crédito sem nenhum entrave

natural da marcha processual e da condição de insolvência do devedor.

Amortização extraordinária

A afirmação de que o tal desconto se tratou de um nada comparado com

os benefícios obtidos pela construtora se fortalece ao se constatar que, além dos pagamentos

até então recebidos e ainda por receber, a SANCARLO, através da simples assinatura do

acordo, ainda deveria receber um aporte de R$ 2.000.000,00, a título de amortização

extraordinária, valor esse oriundo de um crédito disponível à COHAB/Bauru, nos autos do

processo judicial n' 0000069-20. 1980.8.26.007 1 da 2' Vara da Fazenda Pública de Bauru.

(

7.3. Fica aoadado desde já, cama amortização octíaordinária aa çddita infarrnado na

parte final da cláusula 3.1 .. a quanta de R$ 2.000.üOa.00 {dois milhões de mais).

velar este já dispontvd à COHAB/Bauru nas autos da praceuojudicia! Ho DaD0069-

20.1980.8.26.D07't. em trámile pela 2' Vara da Fazenda PÚbliCa da Comarca de

Bauru. ETWetanta. a'opeíacionalização da arvw!'tização aqui acordada se efetivarà

após o levantamento e a banlstéréncia do total da quantia â SANCARLO.(

Segundo consultado no processo judicial n' 0000069-20. 1980.8.26.007 1

da 2' Vara da Fazenda Pública de Bauru, a quantia disponível em favor da COHAB/Bauru

levantada no dia 18/01/2018, pelo procurador MILTON CARLOS

representou o valor total de R$ 2.452.136,37. Assim, após o

extraordinária da SANCARLO, no valor pactuado de R$ 2.000

uma sobra para a Companhia de RS 452.136,37.

hi

AEL GARCIA, eG]

pagam\nW da amortização

para ter havidoooo.oo.
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(

PODER JVDICIÃRIO
MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL

(

$ 11ãl:l@: ;
$

game da I'css
Hmponhia de HübillEaçõo Popular de Bauru - Caliab -X-

: loiüi ai+iõêãii aãi'
Hilton Canas Gimaal Garcia .X-

g rca dc Bauru

k hl Van da Fazenaü Pública da Câmara de
iJ Bauru -X-

g

 
anta Número
o0310669808a .x-
aQ01067+1084 .X-
Ha 106741084 -X-
10010B741084 -X-

67410&4 -X.

g

i oma do Pncuradçlr

il:ün Cardos GlmaaE Garçia

  nsultado zn
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Respeitosamente, a precária condição económica da COHAB e a

existência de inúmeros outros débitos, junto a várias outras empresas e até mesmo junto a

CAIXA ECONOMICA FEDER.AL, não permitia aos responsáveis pela Companhia dispor

dessa signiHlcativa quantia da forma como simplesmente disposta

Uma última questão referente aos termos do acordo, que ratiülca a má-fé

dos responsáveis pela COHAB e o propósito de favorecimento da SANCARLO, consiste na

( cláusula abaixo

CLÁUSULA QUINTA: nAS PENHORA:

DA S laCARLQ

5.1 Carisidomnda a ponham realizada na rosca das autos. oriundo- da carta pncatüia.

proceda Ro 2a09.6182.031921-5. caMamie fl. t337 destes autos. a constatam credora
dwerá wmpmva'. no prazo máximo de 30 dias. a quiHção au Q parcalamünta do débito.

jurthmenb nm a wr$dãa de ablela 8 pé do procun judicial que originou a pedido de

penhan, Caso não acama 8 comprovação ou em caso de inadimplamenta da

parwlarnento efbüada junta aa Greda' da mnstmtam. a COHAB BAURU se resina a

direita de depa8iür aB pareolas mais.ai8 docarmntüs no& aulas até a saüsfaçüa fntogral

da momlatlte penhonda.

S.2. O mesmo praoedimorlta pnvislo na cláusula anterior devera ser aditado nas futuras

perüaas que üvüntuakvtente owrrenm no rapto de:sãos aula:s ou nas intimações da
COHAB durarRe o cumphmemo deste anda sobre a existênda do üams dívidas de

nsportsabilidade da mn$tnitara SANCARLO.

Entre outras palavras, as partes reconhecer; .1

imento,i01

existência de

PENHORA NO ROSTO DOS AIJTOS, documentada na Ação de\
1337

a fls
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d
\

J

+i +.'F.!..ep

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

( OFÍCIO N' 826/09 - mzb
12' V.4RA DE EXECUÇÕES FISCAIS
Rua Jogo Guimarães Rosa, 215, 14' andar
CEP : 013U3-030 - Capital/SP.

São Paulo, 19 de agosto de 2009

Excelentíssimo(a) Sc1lhoda) Juiz(a)

Atendendo ao requerida nos autos da Carta Precatória n'
200961820319215, íefennte a Execução Fiscal n" 2007.6].1 1.00C)800-1, em trãnnitc

perante a 2' Vara Federal de Marília, que a(o) FAZENDA NACIONAL move contra
SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA -- CNPJ: 52.058.690 '000]-33, para cobrança da
\ alar total de R$ 590.201,85 (ABR]L/2009), mais acréscimos legais. encamiltho cópia da
dnisão de fl. 44 para cln.nprimento. solicitando que esse juízo seja informado do
cumprimento da diligência.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência os mais elevados
protestos de estima e distinta consideração.(

&

JUIZ FEDERAL

\.

Exmo(s) Senha«a) Desetnbargada«a)
Tribunal de Justiça do Estada dc São Paulo
Seção de Direito Privado
Praça da Sé, SI'n', Palácio da Jwtiça
CEp: O1 081-900 - São Paulo - SP
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SBCAO iJUDICIARIÀ DO ESTADO DE SAO PAUta

"'F
l 'Íãr'Qam !

.JUSTICA
FEDERAL

COHCLUSÀ0
Nesta data, faca eacea a:utoa canclusos
a(o) M.M.(a} Juiz(a)P SZ:'. (a) Dr.(a)

PÀIJiD CEGAR caRRADa .
Sao Paulo 18 de agosto de 2aa9

@ Q'.ç'zp»'
Tec/Àux/At. úudi.ciari.o(

to. 2009 .61. 82 . 031921-5

E:l1lÊliã .kl$:;;gq:'::â';. ':.:=":;
Seca'etari.a .

APÓS o tata]. cumprimento, devolva-se

Sao Pau].o IB de agosto de 2009

(

h:=.':;:: \ .,-:';:-::;,:, -.. .
r. despacho supra

audiciarS.aTee. l)au. I'px.
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Analisando-se a data dessa penhora -- 19/08/2009, bem como o incidente

anterior ocorrido nos autos suplementares, referente a uma outra penhora noticiada, 6lca bem

clara outra razão para os pagamentos deixarem de ser comunicados nos autos: para que todo

o valor pago pudesse ser integralmente desfrutado pelos representantes da empresa

SANCARLO e, eventualmente, por outras pessoas ainda não identificadas, em

manifesta burla a penhora do crédito documentada.

( Por Him, destaca-se que, pela COHAB/Bauru, subscreveram o acordo os

Diretores EDISON BASTOS GASPARINI JIJNIOR e PAI.JLO SERGIO GOBBI,

responsáveis pela Administração da Companhia, bem como o advogado MILTON CARLOS

GIMAEL GARCIA, que teve diversas outras atuações no curso da causa.

Já pela SANCARLO, o acordo foi subscrito por seu sócio CARLOS

FREDERICO PEREIRA OLEA, o mesmo que, segundo demonstrado anteriormente,

assinava os recibos de pagamentos.

orometondo-se na continuidade da suspent

l.8Mnçãoiaau

ão da execu

(
,./

cdsfóvão Ca/omba dós Reis Mf/lar

advogado - QAB=SP 47.368

HÇÀa FOJCDHPANHIA DE

Edisan Batias GatpariniJüniw

Pauta Sódgfo Goüóf -- DíriBPi

Õl
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Pagamentos realizados em 20 1 8 sem qualquer comunicação processual

Cabe destacar que, conforme Relatório Anual da Administração referente

ao ano de 2.01 8, divulgado pela Companhia em seu portal da transparência, entre os anos de

20 17 e 201 8, a dívida da COHAB para com a SANCAjILO ENGENHARIA diminuiu em R$

3.910.093,00, o que leva à conclusão de que todo esse valor foi objeto de pagamento no curso

(
do ano de 2.018

Assim, ao que tudo indica, o acordo continua sendo objeto de

cumprimento, sabe-se lá de que forma, haja vista que nada mais tem sido comunicado nos

autos

4.21. Outr.as Valores Passivos de Curto Prazo

Trata da taxa de apoia comunitário. bem como Q registra do Acorda
celebrado com as construtoras Sancarla Engenharia Leda., Jakef
Engenharia e Comércio Leda. e Constmtora LR Leda. quando da
paralisação da execução e valores referente a críticas e energlzação
a devolver a mutuários.

OUTROS VALOR6.A
Taxa o Comunltá rio

Ouros 'Ü
rlo En aria. Udaa

lenhalia g Comélç l g B41Acordo Ju dicla Jakef

7'12
ns 31S.80439

89.3844

R$ 2.7 .6- 6

7350.00a. RS© 7350.000
.000

R$ i.a69'.76.g.71
..316l

O acordo com a empresa Sancarla Engenharia Ltda. foi
no dla IO.l0.2016 e, por ora, encontra-se com execuçâa
Processa 1841/2006 - onde a construtora requereu Q
do feito multo embora tenha recebido decisão favorável
Estadual.. Conforme acordo realizado, o saldo
31/12/2018 é de R$ 2.719.699,39.
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Síntese

Desta fomla, em resumo

1 -- Por mais de 05 anos os autos principais ficaram paralisados, sendo

que 20 dias após a formação de autos suplementares já se formalizou pedido de suspensão

com vistas a um possível acordo, evidenciando o prévio ajuste existente entre os Diretores da

COHAB/Bauru e o representante da SANCARLO ENGENHARIA LTDA Carlos Frederico

Pereira Oléa;
.(

11 -- Antes mesmo da fomialização do acordo, diversos pagamentos

foram realizados, sendo que a maioria deles NAO FOI COMUNICADA AOS AUTOS, cuja

única movimentação formal existente era a reiteração de pedidos de suspensão processual;

111 -- Mesmo na pendência de julgamento de seu próprio recurso e sem

haver a deHlnição segura do valor devido (cálculo aritmético), os gestores da COHAB/Bauru,

repetindo o padrão detectado em outros casos já analisados, passaram, em mais um caso, a

efetuar pagamentos periódicos e extrajudiciais, sem comunicação formal nos autos;

C IV -- Quando da formalização do acordo judicial, 59,42% do crédito

já havia sido pago à SANCARLO ENGENHARIA, em regra através de cheques, ao que

tudo indica entregues a CARLOS FREDERICO PEREIRA OLHA, ou seja, RS

s.480.000,00 (cinco MILHÕES, QUArKocENTos E oriENTA MIL REAIS);

V - Todos os pagamentos foram realizados à

COHAB que defendiam os interesses da companhia desde o ano de l

re'\\lia dos patronos da

99

VI,
acordo, a SANCARLO ENGENHARIA recebeu um aporte de R$

simt;Ws assinatura doatrav

i00.000X0, a título de
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\

amortização extraordinária, oriundo de um crédito disponível à COHAB/Bauru, nos autos do

processojudicial n' 0000069-20. 1980.8.26.0071 da 2' Vara da Fazenda Pública de Bauru;

Vll - Entre o ano de 2017 e 2018, a dívida da COHAB para com a

SANCARLO ENGENHARIA, decorrente do acordo judicial, diminuiu em R$ 3.910.093,00,

o que leva à conclusão de que todo esse valor foi objeto de pagamento no curso do ano de

2.01 8, evidenciando a atualidade dos favorecimentos.

.(
Destaque

Por íim, vale destacar que desde o início do pagamento dos

adiantamentos à SANCARLO, no ano de 2.008, até a homologação do acordo, em 2.0 17, com

exceção dos anos de 2.009 e 2.015, em todos os demais sempre houve aquisições imobiliárias

signiülcativas e expressivas por parte da família GASPARINI, as quais, segundo análise

realizada, mostram-se incompatíveis com a renda familiar.

C
c) Conclusão

Diante de todo o exposto, não há a menor dúvida de que se está diante

de mais um ACORDO CRIMINOSO, mais uma MANOBjiA ARDILOSA, voltada, uma

vez mais, ao desvio de dinheiro da COlIAB/Bauru em favor de terceiros e, possivelmente,

até mesmo de seus administradores e outros funcionários, o que exige

investigação.

qaprofündamento da

Acompanha o presente cópia digital integral dos

referidos (Ação Ordinária n' 0013622-70. 1999.8.26.0071 da I' VTa da

Bauru e Autos Suplementares) e as peças pertinentes de outros fenos\

feitNX judiciais acima
.ica deFa:

Civilcitad
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Pública n' 1012213-75.2018.8.26.0071 e Ação Judicial n' 0000069-20. 1980.8.26.0071 da 2'

Vara da Fazenda Pública de Bauru), além das cópias físicas das principais peças processuais.
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'(.
Processo ne 0013622-70.1999.8.26.0071

le Vara da Fazenda Pública de Bauru

[AUTOS PRINCIPAIS]

Requerente: Sancarlo Engenharia Ltda

Requerida: Companhia de Habitação Popular de
Bauru - COHAB Bauru(
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOtJTOR JUIZ DE DIREITO DE t))4A DÀ$ Vl\RAS CÍVEIS DA
COMARCA DE BAURU--SP. , A QUEM ESTA POSSA COMPETIR POR DISTRIBUIÇÃO

\

TJ OT.CICIA

99/81 365 9-#)

/

(

REF: : AÇÀO PELO RITO ORDINÁRIO -- COBRANÇA DE
DIFERENÇAS AD\ANDAS DE EXPIIRGO INFLACIO)LÁBIO
DX illoicxs DE REAJUSTE DX CONTRATO Dn
ZniPREITIADA NO Ã)ÓBITO DO S.P.ti , IMPORTÂNCIAS
RESIDUAIS INCLUSIX7E DE CORREÇAO MONETÁRIA E
DE)DAIS DANOS PERPETRADOS - C. H. MÀRILIA Vll

LISÃwcAnLO ENGENHARIA LEDA. , soa.edade civil. i.nscri.ta no CGC/Mr
sob o n' 52.058.690/0001-33 e inscri.ção estadual sob o n' 438.015.987.114
com sede à Rua Tabajara. 102/104, na cidade de Marili.a-SP., via de seu
advogado que esta subscreve, com escritório profissional à Av. Sainpaio
Vidal, 562. Marili.a-sP.r vem à\.presença de Vossa Excelência, ajuizar a
presente AÇA0 ORDINÁRIA contra a.:;COMPANHIA DE HABITAÇÃO POP(JLAR DE BAURU

empresa de econoini.a rni.sta . i.nscgi.Ea no CGC/MF sob o número 45.010.071/000].-
03, com sede à Àv. Nações Unidas, 30-31, Bauru-SP., pelos :fatos e
fundamentos a segui.r explicitados:

( 1 . DOS ZXTOS

l A requeri.da - COliAB na quali.dado de ente operador no Si.stema
Fi.nanceiro de Habitação, i.ncuittbi.do de contei.bule na ímplementa.ção da
Po[í.tida ]]abitaciona]. da Nação, em especial para população de baixa
renda , tornou pública licitação de servi.ços 'de ernprei.toda na cidade
de Mariola-S.P., para edificação do Conjunto Habitacional Marília Vll
(Bai.rro Palma.tal Prolongamentos

2 Os recursos flnancei.ros versam captados pela requerida COHÀB

junto a Cai.xa Económica Federal (S7', Cláusula 3'), como agente da
Si.stema Fi.Dancei.ro de habitação e gestor do FGTS.

3 requerente foi vencedora do certame li.citatório, pelo que
aderiu ao Contrato de Empreitada G].oral em 30.03.88, referente ao
empreendi.mento a].adido, com 345 (trezentos e quarenta e cinco)
unidades rabi.taco.onai.s, consi.atente de serviços de const:loção (alínea
a" da Cláusula Privei.ra) e de i-nela-estrutura {a]inea b" da #]áusu].a

A

Pri.mei r a ll E

Ó

l
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prezada escudada na exceção de contrato não cumpri.do ICC, 1.090)
avendo a necessidade de prorrogação.

12 Assim, as obras foram concluídas em 15.06.89, tendo havido
em 22.09.89 o recebimento provisóri.o, a se ver pela documentação
atrelada e o atestado círcunstanciando que os se:rviços :foram
executados com suficiência de mão-de-obra, de material.s e dentro dos
bons padrões de quali.dado (datado de 09.05.90) e demais certidões.

13 Resulta assim, evidente prejuízo em desfavor da requerente
que haverão de ser plenamente ressalcídos, pelo que se busca na
presente ação ordi.ná.ria, que tem asse.m como escapo/ a condenação da
COHAB. nas verbas que passa a declinar no âirbi.to desta peça
vestíbular

lz . no nzaalpo apzzcátaz

14 Vê-se pois que a requerida COliAB, ao invés de pz:oporcionar a
preservação do equílibrio contratual entre as partes/ como determi.na a
boa fé contratual , a natureza da re].ação creditícia e sua conde.ção de
ente do SFH, expungiu ademais do valor <:ia empreitada e das retenções
contratual.s, os í.ndices inflacionáxios da medi.ção do mês de
revelei.ro/89, ao não repassar a vara.ação do IPC de manei.lo/89 e demais
inda.ces posteriores, além de atrasar os respecti.vos deserta)ossos das
futuras sem pagamento da colecção monetária devida.

15 Por pri.melro, verifica-se que a COliAB não repassou em favor
das retenções contratuais e saldo credor do preço da empreitada
Imedi.ções de obras), após o mês de deverei.ro/89. a variação da perda
inflacionáz"ia no tempo e modo devidos. Confoi:me depreende-se, as
medições de fevereiro, março, abril. e maio , todas de 1989, deram-se
com o valor congelado da OTN de manei.ro/89 em NCz$ 6,17. Tentando
mi.ti.gar a sonegação i.mpingi.da, a COHÀBf em mai.o/89 1i.berou
reajustamento apenas parei.ais, que ao seu turno n.ão tive.ram o condão
de expungir os efeitos inflacionários, estando em completo desacordo
com o previsto na Lei. , consoante explicitado a seguir

16 Houve pois/ o descompasso nos valores recebidos durante a
edlfi.cação do conjunto habitaci.anal, na medida em que a requerida não
transilti.ti.u :ao va].or das etapas de serviço (mútuo habitaci-anal tipo.co
do SFH) o montante da desvalori.zação da moeda, ocaso.orando a cada mês
de deseirtbolso o surgimento de importância em montante inferior ao
devido, incida.ndo em mora contratual, com a protagonização de
prejuízos, sendo aplicável à espécie o disposto nos a=tiaos 159, 955,
962 , 1056, 1059, 1092 do Códigc> Ci.vil Brasileiro.

17 Ocorre, todavia. que a requerida ao invés de observar os
limites da ].egali.Jade, razoabi.lidado e do equilíbri.o contratual,
imprimiu supressão do valor orçamentário do empreendimento, dei.xando
de Inca.dir sobre o velo.r do mútuo desci.nado 'a custear as habitações
das obras, .objeto de implementação, os inda-ces de reajustamento
devidos, ocaso.orando um diferencial, ou seja, um descompasso
entre o real preço da empreitada, desta.nado a dar condições a
execução do empreendi.mento em tela , e aquele efeti.valente
des enibols ado .

18 Quanto ao expurgo inflaci.ovário referente ao mês de :deverei.ro
de 1989, se faz necessário aduzir que a Medida Provisóri.a n' 32, de
15.0]..89, convertida na Lei. n' 7.730 de 31.0]..89, exti.nguiu a OTN. A
COHAB ou mesmo o agente financeiro mutuante dos recursos, Caixa
Económica Federal, ao invés de utiliza.r-se do í.ndice de reajustamento
monetário previsto em ].ei na ocasião, o IPC, num primeiro momento,
nada faz i.nci.di.r sobre a medi.ção de revelei.ro/89 e .seguintes,
provocando assim um expurgo inflacionário e prejuízos decorrenli$ do

111
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nazi.mplemento ocasionado pela pri.vação dos recursos no montante
ávido. tendentes a custear as obras.

19 Consoante. abordado, tal condut.a. acabou por desconsiderar o
IPC do [BGE de manei.ro/89 que corri.gi.a a OTN do mês seguinte, ]]os
termos do art.5' do Decreto-lei n's 2.284/86 , 2.290/86 e 2.311/86,
vi.olando asse.m além da' legislação i.nela-constítuci.anal, o próprio
di.leito adquirido e ato jurídi.co perfeito, vez que a nova legislação
não poderia retroagír 'seus efeitos desde .à primeira quinzena de
janeiro em pre:juízo da empreiteira.

20 A requeri.da a par de sua reconheci.da i.nadiniplênci.a, todavia,
pretendendo tão $ó atenuar os prejuízos suportados pela empreiteira
de obras pelo expurgo do real\istamento nas medições de fevereiro,
março, abri.l e mai.o/90, . mas não purgar i.n totum sua mora
liderou de forma atracada, desembolsou complementares, que ao seu
turno, retratarám em p]ani]ha de Fecal.Guio, reajustamentos de
aproximadamente 35,'00% , de forma idêntica e congelada para os meses
de fevereiro, março e abril/89, enquanto que para o mês de mai.o/89,
adorou-se a vara.açâo de 27,668 em relação ao mês anterior

21 Entretanto, em primeiro Ioga.r, tais reajustamentos não
ti.velam o escapo de suprir totalmente o escasseamento, e em segundo
lugar. sequer' estes reajustamentos saí.ram literalmente do papelr na
medi.da em que não foram 9fotivamenté objeto de llbelação, ou seja,
sequer os valores adurtc]ados .peia COH.AB a titulo de .reca]cu].o foram
objeto de leal liberação.

22 Sucede contudo, por primeiro, que a sistemáti.ca de recalculo
realizada afigurou-se irrita, não tendo o condão de recompor o expurgo
inflacionári.o quiçá as perdas e danos protagonizadas , vez
que o índice uti.gizado em planilha de recalculo, haveria de ser o IPC
do IBGE em. virtude de expressa disposi.ção legal neste sentido.

23 Para o mês de deverei.ro/89, necessári.o restava a adotação do
índi.ce IPC do mês de janeiro/89 medi.do pelo IBGE no i.aporte de 70,288,
observando contudo o percentual de 42.728, conforme decidi.do pe].o
Corte Especial do STJ em acórdão de 2S.08.94 no$ autos do RESP 43.055-
0, e não de qualquer percentual, con:dorme adorado pela COliAB.
i.nclusi.ve em valores congelado para os meses segui.ntes, sem que
houvesse a recomposição da moeda em seu status a que, o que é pior o
preço do cuêtei.o do empreendimento.

24 Tal incidênci.a, advinha do próprio teor do Decreto-lei n
2.284 de l0.03.86, DOU 11.03.86:

w.AEt1.5o São aferidos pelo á.ndi.ce de Preços ao bons't31tü.dox' -- IPC
as osci.loções do nível geral de preços em cruzados , incuitibida
dos cá]cu].os a I'undação Instituto B=asilei.ro de Geografia e
Estatisti.ca e observada a mesiüa metodologi.a do irai.ce Nacional
de P='aços ao Consuztúdor. zr

SAFE.6o A Obrigação Realjustáv'el do Tesou='o Nacional -- ORTN , de
que trata a Lel n' 4.357. de 16 de l3ulho de 1964. Rasa a
denoaü.nar-se Obl'lgação do Tesouro Nacional -- O'TN e a emitida a
parti.= de 03 de ma=çc> de 1986 terá c> valor de Cz$ 106,40 (alento
e sei.s cruzados e quarenta centavos) l ina].te=ado até I' de znarça
de 1987 .
Pa='ágrafo único. En. lo de maz'çQ de 1987, proceder--se--á a
x'eajuste, para inaiol' ou para menor, no valor da OTN em
percentual igual. a vaz'cação dc> IPC , no período correspondente
aos doze itieses imediatamente anteriores . Os x'eajustes
subsequêntes c>bservarão pex'iodo.ci.dado a se: fixada pelo Cc>nselho
Monetário Naco.anal /f

lv
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Neste sentido ,
restou estabeleci.do :

Dec.Feto-lei 2.290 de 21 . ll . 86, também

À='t. S' Às o.scílações do ná.vel de preços de que trata o artigo
5' do Decreto-lei Ro 2.284, de 10 de maz'ço de 1986, aferidas
pelc> índice de Preços ao Consumidor (IPC) , serão calculadas pela
Fundação Institutc> B=asi.leira de Gec>grafi.a e Estati.sti.ca (IBGE) .

26 A Lei 4 . 380 de 21.8. 64 já assentava

Par'ágr'afo lo o caju tainento será baseado em índice gel'al de
pz'eços mensalmente apupado ou adorado pelo Conselho Naco.anal de
Econonúa que =ef].ita adequadamente as variações no pcpder
aqui.sitivo da moeda. "

Àrt . 5

26 À própria I'ei n' 7.730/89, ao seu turno estabeleceu, que
.Nbs cozztzatos de que tzata este artigo, a cláusula de .reajuste cam

base na OIW aliota=á c> IPC can ín(alce szzbstátata. . . " (S2Q do art.]].)
E nesse parti.cu].ar a Lei. 7.730/89 não i.nevou, sendo pois de toda
aplicável 827 Conforme bem salientou, o Deserrtbargador Federal SINVAL
ANTUNES, integrante do C.TRF da 3' Região , o '\....llPC do .zlBGB,
efetÉvaznzte foi a íadexadoz' oficial na eaazzomia brasa.Leira rDearato-
Z;eá 2.284/86/ art.5)/ que se laanteve até sua cessação (Leá n'
8. 177/gl, a2:t.4',1, fiel na =aedíçâo da ázzfZação, tezzdo can conclusão
í afastável que este pode e deve sez aplicado ena szzbsti.t:unção da OglW e
ao Bllr." {Àpelação Cível, 95.03.049102-9 - SP, Julgamento em 02.09.97.
Publi.cação em 07.10.97, 1' Turma, DJ , pág. 082449)

28 Vale leittbrar, que as retenções contratuais que encontravam-se
deposi.tapas em conta poupança no mês de manei.ro/89 lavei:i.am asse.m,
tara)ém. de ser objeto em fevereiro/89 da incidência do IPC de
janeir.o, por dúplice motivo, vez que a].ém de existir previ.são
contratual e ].ega]. para tanto, tratava-se de depósitos em conta
poupança, que ao seu turno, tinha semelhante modo de reajustamento,
estando até o mês de fevereiro/89 atre].ado ao lpC/REGE.

29 Com efeito, a COHAB , deixou de corrigir os sa].dos das
retenções contratuais no mês de fevereiro/89. e o saldo credor da
empxeltada,{ e assim deverá sel condenada na apli.cação do á.Índice de
jane[ra de 1989, no va].or de 42,728 (quarenta e doi.s i.nteilos e
setenta e dois centési.mos pontos percentuais) , tal como deck.di.u o C.

!ç4:p='i.. T='ibunal de J\astiça nos autos da Recurso Especial 43. 055-0-
(acórdão em anexo)SP

30 Consoante afiguta=se pe].a finíssima jttri.sprudência e
doutrina, o índice carreto para correção i.nflacíonáría nas operações
de poupança r FGTS, procedimento li.quídatórlo, etc..., no mês de
fevereiro/89 é aquele medi.do pelo IPC do IBGE no período de manei.i:o/89
correspondente a 42.728 . O presente cas'o tartibém não :foge ao
entendimento. consagrado, na medida em que trata-se de Cointrato de
Empreitada no ântbito do SFlí - Si.stema Fi.nanceiro de Habitação,
encontrando-se ambos os recursos, ou seja, as medições e as próprias
retenções conCratuals {cauções) atrelados a mesma si.stemáti.ca do
reajustamento monetári.o das contas fundíárias e dos depósitos de
poupança, além de que a variação do reajustamento do preço da
empreitada haveria de refletir "adequadamente as v:az'.cações do podem
aqaísít.ivo da moeda", ta]. como previsto na segunda parte do Slo do
art . 5' da Lei. 4 . 380/64 .

31 Ocorre , confoz:me aduzido, que em função dos recursos da
empreitada, ob:feto da presente ação, fazerem parte de; :Fundos do
SISTEMA FINAlfCEIRO Dn- llABITÀÇÀO originários de poupanças e Fundo de
Garantia, as sistemáticas de reajustamento haveriam de ser
Assim, se os depósi.tos de poupança e r'GTS encontrava-se at

V
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índice "A" o saldo credor da empreitada
atrelado ao índi.ce "A", e não o índice "B",
haver um desequi,].ébrio das contas, ocasional
enri-quecimento ilícito dos órgãos contratantes
particular

Cair\bém haveria de estar
sob pena de a].ém de

um consequentente
em detri.mento do

32 Vale lembrar assim, que tal como ocorreu com os poupadores e
os optantes do Fundo de Garanti.a de Tentpo de Serviço, a einprelteira de
obras, ora requerente, arcou indevidamente com o irrita expu.rgo dos
5.ndi.ces de preservação do valor monetári.o (percentual.s
inflacionários) . Decorre assim, que por plevisãó contratual (Cláusula
4' e 10')r legal (Lei. n' 4.380/64, Decreto-]ei. n' 19/66. Decreto-].ei
n' 2.284/86, Decreto-lei n' 2.29a/'86, Decreto n' 92.492/86. Lei. n'
7.738/89) e i.nsti.tua.ona]. (equi.].abri.o e proporcionali.date com os
recursos financei.ros atrelados a poupança e FGTS) o contrato de
empreitada , e seus valores, haverá.ah. de ter o reajustamento
preservado pala que houvesse aqui.libelo contratual

33 De certo, a garantia previ.sta no S2' do art.46 do Decreto -
Lel 2.300/86, deveria por prínci.plo comente '. ..ser preservada dos
efe.idos de].etéz'ío.s de lam processo .iafZaaíoaál.ío, .paz'a aão defasaz' o
seu valorr quando da =estít;lição ou da .Zíberaçâo,' (paul Arfando
tendes, .í.n Comenta.r.íos .ao .Est.atum:o das .L.íc.ítações e Co.nt.ratos
Ãcün=in.istrativos", Ed. Saraiva, 1991, pág.1{9) .

L

34 O C. STJ , já pari.ficou a questão ao deteritü.nar que seja
aplicado sobre os saídos credores de contas em geral atle].adas em aTN

referente ao IPC de manei-ro/89, o percentual de 42,728 : RE$P n'
43.055-a (94.0001898--3), RSTJ 73/30g, Corte Especial; RESP n'
109.136/SC {96/0060B90-3), DJ l0.03.97, 1' Tulha; RESP 138.458/SC
(97/004551G-5) , DJ 06.10.97, 1' Turina; RE$P 129.119-PR (97/0a28299-6) ,
DJ O1.09.97f I' Turma; RESP 108.752/RS {96/0060098-8), DJ IO.Q3.97, 1'
T'arma

35 E assim, este r. juízo decidindo pela procedência do pedido,
não só observará o pli.ncípi.o estro.to da legali.dade, mas também estará
em consonânci.a com o entendimento consagrado pelo Guarda.ão do Dilecto
Federale

36 Neste seno:i.do tartlbém assentou o RESP 158.998/SC (97.0091063-
6), 03.11.98, DJ 14.12.98, de relatoria do Mi.n. HUMBERTO GOMOS BANHOS:

Os salZdoa das conta váaculadaa do PGTS darun aer corrigidos
pelos pez'centra.ís de 26,06#. 42, 728, 44,80# e 7,87'8, cozzespondeat:e
.ao.s .ZIPC's do.s me.se.s de jaa210 cie 2987, .gane.i.ro cie 2989, .abz'í.Z e zaa.ío de

1.990, respec:tí'pazaelzte. . ." (votação unânime com voto dos Ministros
Mi.lton l,uiz Peneira, rosé Delgado, Galcia Vier.ra e Demócri.to Reinaldol

37 De outro lado, i.nobstante o desfalque entre o diferencial do
reajustamento devida (medições} e aquece ap].içado à destempo (somente
em mai.o/89), o mesmo i.nci.di.u somente em relação ao mês de
fevereiro/89, permanecendo congelado para as medições de março e abri.l
de 1989, trazendo desfalque expressivo no saldo fi.nal.

38 Vale registrar, que de fevereiro/89 em diante, au seja, os
saldos do preço da einpreítada , incluindo-se nesta rubrica as medições
e as próprias retenções deveriam ficar atrelados ao á.ndice de
atua[i.cação monetária dos sa].dos de poupança , nos termos do art. 6' e
incisos da Lel 7.738/89, não tendo havido plenamente tal incidência
provocando novos expurgou inflacionários . O art. 6' e incisos da Lei..
7 . 738/89 estabeleceu que

"À partia' de fevezeiz'o de 1989, sel'ãa atualizados monetal'ianwRte
pelos mesmos índices que forem utilizados pala atuallzação dos
saldos dos depósitos de poupança

11 - os saldos devedc>res dos contratos celebrados por entidades
integrantes dos Sistemas Fi.lanceiros da Habitação lg do
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Saneamento (SFli e SFS) , lastreados pelos recursos do I'ando de
Garanti.a do Teia»o de Servi.+o -- FGTS? mantida a pe='iodicidade
pz'evísta con.tlatualaente
111 -- as operações atiras e passivas dos fundos vinculados ac>

Sisterln E"inanceizo da l1labítação ;

[V - demais open'anões real.i.fadas pox inst.ituições integrantes do
Si.stema Financei='o da Habitação com cláusula de atualízação
monetária vinculada à variação da abri.cação do Tesouro Nacional

OTN
V

39 Insiste-se país o percentual que rrtais refletiu a efetiva
oscilação inflacionária no que ati.ne a revelei.ro/89 foi. o IPC do IBGE
de janeiro/89, devendo este ser adorado, sob pena de , assim não
procedendo, tolerar-se enri.quecimento ilícito da contratante em
desfavor da empreiteira. E dai por diante, deverá ser observado a
mesma variação da poupança. De fato o me].hor á.ndice é aquele
reconhecido pelo SI'J de 42,728, interpretado e aplicado as conclusões
do IBGE, muito errlbora o próprio legislativo ter através da Lei.
7.989/89 kart.2e, inc. ]], a].inca »a"} reconhecido que a irlflaçãa cie
Darei.ro feri.a alcançado o percentual de 70,28% (1,7028)

40 Como se não bastasse, i.nobstante a planilha de recalculo
retratar a realização de uma modifi.cação "parcial" de reajuste, na
pl'atiça, a COliÀB nãa liderou sequer os valores fi.xados, inobstante já
se eincontrarem defasados. Tal fato se vê pelo próprio valor liberada a
título de '~adiantamento" em corttparação com aqueles fixados pela
p[a[ni]ha. Deste modo, haver:á a COHAB de indenizar p].enamente esta
emprestei.ra nos expurgou até aqui. denunci.idos.

41 E nem se di.ga que o agente flnancei.ro traçou Orientações e
normas internas obrigando que se reagi.passe os deseilbolsos da maneira
operador i.nclusi.ve em função de cláusulas contratual.s (abusivas) que
deixam ao arbítrio do agente operador ou f].Dancei.ro tais alterações ou
introduções de sistemáti.cas de reajustamentos, na medida em que a lei
foi. v]o]ada (Decreto-].ei n' 2.284/86, Decreto-lei. n' 2.290/86, Decreto
n' 92.492/86, Lei. n' 4.380/64, Lei. n' 7.730/89, 1.ei. no 7.738/89}, e
por consequência. ninguém adquire di.leitos canela estas (CF, art.5'-
11) ou mesmo em desrespei.to a Cansei.tui.ção (CF, art.5', capot, art.
37> , ainda mais iirpingido insuportável ânus em desfavor do
parti.Guiar

42 Tais orientações, normas internas ou mesmo cláusulas
contratuais, são i.fritas, e assimr em caráter alternativo, haverá de
ser declamada a .respectiva nulidade, se de algum modo puderem
supra)leal óbi.ces em desfavor da empreiteira no objeto da presente
demanda. ihc]usíve fu].Grada nos alta.].15 , ].45, 11 , ].47 do CC.

43 Acresce-se que as retenções contratuais além de terem si.do
atingidas pelo que se versou até aqui, tairtbêm não receberam a variação
do [PC de abri.] de 199i) com ]nci.dênci.a em mai-o/90, acumu].ando
di.fezencíal na ordem de 44,808: Verifica--se dom .relação as retenções
que observando os realjustamentos devidos, a COHAB deveria restituir a
importância de Cr$ 4.760.272.71 enquanto ].iberos a importância de Cr$
1.325.033,96, com, diferencial na ordem de Cr$ 3.420.130,47.

44 Quanto aa índice expungido referente ao mês de mai.o/90,
sucede neste particular, que editada a Medida Plovi.dóri.a n' 168 de
15.03.90, DOU de 19.03.9a, o Executivo, estabeleceu que os saldos da
poupança deveriam ser reajustadas à partir do mês de maio de 1990 pelo
índice do BTN, levando ao reajustamento ZERO no mês de maio de ].990,
enquanto o IPC do mês anterior fi.cou a:ferido em 44,80%.

45 Contudo a Lei Ro 8.024 de 12.04.90, que insti.tui.u o
cruzeiro e di.spâs sobre a liquidez dos ati.vos financeiros , não
repetiu o arte.ga 24 da MP 168/90, ficando neste particular valendo as
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regras estabe].ecidas pelas Lei.s n's 7.730/89
demais disposições legal.s .

7. 738/89 e 7. 839/89 e

46
Vê-se, que somente com o advento da MP 189 de 30.05.90, DJU

de 31.05.90, houve o estabe].eci.mento da atualização da caderneta de
poupança através do BTN di.sciplinando tal matéria, que testou
convalidado pelas Medidas Provisórias seguintes até a conversão laca Lei.
n' 8.088/90. E assim, o art.3o da referida lei estabeleceu que o
disposto no artigo ante.Flor ou seja, o ãlt.2o no que tange a
atuali.cação monetár.ia pela variação do BTN, aplicar-se-i.a à parir do
mês de junho/90, ou seja, i.nci.dênci.a em julho/90 (conforme IRVF de
junho/'90 para utilização em julho/90) .

47 Neste sentido, o Meritá.ssimo Juiz Federal, Dr. Ferrando David
Fonseca Gonçalves, integrante da C. Justiça Federal de Mar.íli.a-SP
].I' Subseção Judiciária, com escorreito si].ogismo deportando-se
ínclusi.ve a demais decisóri.os, assentou acerca do tema:

Já no que entende com o dito ellpul'go
].evado a efeito nos meses de abri.] e nui.o de ].990, eito.ora
tenha a executivo legislador pretendido, os crí.té=j.os
a.ci.an xerez'idos não logram sel modificados .

Quem bem disse a respei.to foi, Q 14BI. Jui.z
Feder'al NONO DE OLIVEIRA TOLDO, citado pelo não menos
ilustre J\aiz F'ederal ROSÉ EDDARDO SAlfTOS llE'q/ES, na ação
civil pública que tem curso perante a 18' Vara Federal. de
São Paulo. Coltpara--se:

'No que toca ac> chamado "Plano Collox'"
observo que a Lei. n' 7.730, como visto acima.
determinava que. a pa=tíx' do dês de maio de 1989. os
saldos das cadernetas de poupança seziam atuali,fados
segundo a vaz'cação do IPC vnx'ificada no itlês
anteri.or. À Medida P='ovisó=i.a, n' 168. de 15.03.90,
dispôs em seu ax't.24 que, a pax'tir de maio de 1990,
os saldos das contas de poupança mexiam atualizados
pela variação do BTN, na fôlha di.julgada pelo Banco
Cento'al do Brasil .

Ocos're que a Lei n' 8.a24, de 12.04.90, que I'exultou
da convem'são da Medida P]ovisóxia n' ].68, não
repetiu o az't.24 da Medi.da P='ovisól'ia n' 168, que
s.iit©.lesmente foi suprimido da relação da Lei. Diante
de tal omi.suão, pezituneceu em vigoz o sísteirn.
antes'ior . segundo o qual os saldos das cadeznetâs
de pot=pança -- e. consequenteirente os das contas
vi.nculadàs 'seriam atualizados segundo a variação do
IPC vel'ifi.Gado no mês anteri.or
.Asse.m, tendo-se verificado no mês de abril de 1990
vaz'cação do IPC na ox'dem de 44.80t (Resolução IBGE
n'9, de 12.05.90) , esse izídi.ce deverá.a servir de
base para a coxa'eção ittonetária a ser creditada em
maio aos saldos das contas de cade='neta de poupança
e das contas vi.ncaladas ao I'GTS.
Apenas com a ediçãc> da Medi.da Previ.só=i.a n' 189, de
30.05.90 , é que se estabeleceu a vala.ação do Bg'N
como índice de atualização monetária dos depósitos
de potlpança.
Essa Medida PEovísór.ia foi reeditada
sucesso.lamente , pelas MP Dos IOS, de 30.06.90; 200,
de 30.07.90; 2].2, de 29.08.90 e 237, de 28.09.90,
que fol convem'tida na Lei n' 8088, de 31.1.0.90'

Oa por outra: o Congresso Nacional
converter a MP n' 168/90 na l.ei. n' 8.
scwtnnte a fó!!!lula de co=neção dos

Q24/90 , sufragou tão
cruzados bl
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(va=i.açãc> do BTNF - art.6' e $$ 1' e 2'); nada disse
entretanto. sobTg a cc>xzeção dos depósitos
ouoanca. Dois;;;.g a=';ti.go 23 teve a sua redução totalmente

g+:lÇSlrada;.;.;;o ;;;;a=t:+go 24 foi sup='iitúdo e o x\c&put" do alta.ao

Restou , pox'tanto , disciplinado no
parágx'afo I' do al'tigc> 6o apenas a colecção monetári.a dos
ativos financei.ros Indisponíveis (cruzados bloqueados) .
Não há nenhxun di.sposi.ti.vo na Lei n' 8.024/90 di.sponda
sobre a forma de cora'eção dos depósítós disponíveis em
cadez'neta de pc>upança.

Logo, nos itie$es de abril e Traio de
1990, voltaram a prevalecer as z'egzas conta.das nas Leis
no's 7.730 e 7.789, aitíbas de 1989, que não foram z'evocadas
como de fato não podiam sê--lo pol Medidas Plovisó=ia, a
detelnti.nal' a correrão da poupança e das contas do PGTS
pelo IPC. Soiciente a partir de junho/90, cc>m o ad.vento da
l.ei n' 8.a88/80 (a=t.3') é que os depósitos em poupança
passaram a sex' vala.damente corrigidos pela variação do
BTN

#

48 E continua explicitando

"lrx'i.ta e sem qualquer' consi.stência a
tentati.va de convali.ilação pelo Executivo de Medida
Provisória nãa convertida an leí (o que tentou fazer pela
b@ n' 180)

Cabe ao Cc>ngx'essa Nacional - e só a
ele -- dlsclpli.nal as x'ilações ljux'á.dicas resultantes do
veiculo legislativo féi.to malogal", nos termos do al'Ligo 62
da CF, confo=:ne propugna veemente e a toda vez que aborda
o tear o insigne }4inístro ROSÉ CEI.$O DE }dELI.o FILHA, do
STF (cf. e.g. Revista da PGE-SP - jun.90-p.222}

49 E assim, este r. jui.zo, decidindo pela procedência do
pedido, não só observará o pri.ncipi.o estro.to da ].egalidade, ma.s também
estará em donsonânci,a com o entendimento consag.Fado pelo Guarda.ão do
Direito Federal

50 Inclusive em recente acórdão
SUPERIOR(RESP 193.277/PR ,98/0079342-9
Rel.. Jbsé Delgado, I' Turma do STJ)
cópia do v. acórdão) : ''-.

CIS08} , aquela C. CORTE
].1.],2.98, DJ ].5.03.99, Min.

asse.m se maná.restou (collf .

"6. os .saldos das contas vinca.fada.s do Z'GnS, .ilz c.asu, cievea .se.r

co zíg:idos pelos pe centuaís de 8,04# rdife='onça de 26,06#;,
42, 728'; 84., .32t, 44 , 80+, 7. 87't .J;l:.2.Z:z..0S8' doze'esPazldezztes aos IPC's
dos Bebes de jz=z2bo/87. Janeiro/89, zna=ço, abril e maio/90 e
famreárc>/91, respectívaHaente/ nessa.Ztanda =iJzperáoso
deseontaz'-se os percentual.s .já aplicados a título de coza'eção
nozzetári.a .ízzc.ideate sclbze as' . zefuádas cozztas v:ílzcu.fadas''
grifo nosso

51 De outro ].ado, a situação aqui exposta, é notória, a. se ve.r
pelo IRVF i.nsti.tui.do pela Lei n' $.088/9D, divulgado pela próprio
IBGE, ao ter seu índice fixado somente em junho/90 (Portaria n' 375,
28.06.90, Min. Estado da Economi.a , Fazenda e Planejamento, DOU
29.D6.90), para incidir nos saldos no mês seguinte {juJ-ho), o que
demonstra que os índices fabricados de 0,00% utilizados pela
requerida, não, ze:fletiram ".adequadamente as va.r.cações do poder
aqu-ísítivo da moeda" (segunda parte do SI' do art.5o da Lei. 4.380/64L

Av. Salzg>aío Vldal no 562 - S/b - Cep 27500-020
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#
Inobstante as questões aci.ma versadas, referente aos expurgou

inflaci.onári.os, a .requeri.da no curso do contrato de empreitada,
liderou o pagamento da contraprestação da empreitada sem respeito a
necessária concatenação dos valores no respectivo mês de realização
dos serviços .

53 É possível, i.menti.fi.car que a requeri.da logo na I' medi.ção
das obras , tardou em desembolsar o preço respectivo, vez que os
sei:vi.ços haverá.am de ser li.berados no mês de mai.o/88 e o foram somente
no mês seguinte a se ver pela fato.ra 1225 e como.rovantes xespecti.vos.

54 E nem se di.ga que o realjustamento da OTN
segui.nte , conforme natura ].250 teve o condão
integralidade no pagamento dos recursos devidos, na medida
haverá.a a obrigação da contratante em responder pela
prejuízos protagoni.zados com o escasseamento dos recursos.

liberada no mês
de expressar a

dada em que
e os

55 Assim, também deu-se o atraso da fato.ra 1338, sendo que neste
caso houve a li.geração no mês de novembro/88 ho i.aporte de
aproxi.mudamente 308 do valor devido, isto além dos residuais
decorrentes das medi.ções anteriores, enquanto o valor di.ferencial
original somente foi desembolsado no mês segui.nte. Ocorreram ademais,
o escasseamento do preço da emprei.Cada nos meses de dezembro/89 e
] amei. ro/ 8 9 .

!

56 A requerida na verdade, não atualizou monetariamente os
vazo.res das futuras acima citadas e demais seguintes, desembolsando-
as com atraso, sob o pálido argumento de ausência de cláusula
contratual explicita de reajuste de tai.s importâncias, inobstante o
contrato prever ínclusi.ve po.r disposição legal, o reajustamento do
saldo do contrato (à liberar)

57 Ca31tudo o fato da ausênci.a de cláusula especi.fi.ca sob o
titulo de correção monetária de futuras pagas com atraso, ou seja, à
parti.r dos valores consolidados quando da execução dos servi.ços, não
tem o condão de expunglr tais i.inportânci.as, na medi.da em que o moeda
de conta do contrato encontrando-se expressa em OTN para os reajustes
entre a data base do orçamento e a data da conclusão dos serviços,
devendo necessariamente ser observado o valor da OTN da época do
efetivo pagamento.

58 A própria lei disciplinou deste modo, a se ver pelo â.Et.6o do
Decreto n' 92.492 de 25.03.86 , in vereis : "os cozztzatos de .prazo
szzpe=i.OI a 22 zneses , ena que flgzzz'em o BNH/ seus agelztes flnanceílos
ou seus agezzt:es pzoxaotozes , podezâo pzevez c.Záuszz.la de z'eajtzste
monetário seglmdo a variação da OI'F e com a periodicidade an que esta

Ora , se de fato houveram pagamentos após o final do mês de
execução dos serviços, por "'si.moles principio de razoabili.jade haveria
de se cornputar o valor pago exatamente com a variação da OTN no
período ("variação da OIW e com a pei:lodícídade em que esta ocos'x'el'") .

59 De nada va].ena, de um ].ado atuali.zar o saldo credor do
contrato desde a sua data base do orçamento até a época da realização
dos serviços, e de outro congelar o valor aderi-do i.ndependentemente
da data da li.geração do recursos.. Por certo que o reajustamento
monetári.o do contrato, deva ser observado até a efetlva llberação dos
recursos, e não só até a execução dos Serviços, ainda mais em tempos
de alta i.nflação (ano de 1988 : 702,568; ano de 1989: 1.764.878)

60 Como $e não bastasse o Decreto-Lei 2.290 de 21.11.86, em seu
$2a, act.2' , é de todo apli.cível ao estatuir que " O devedor, sen>z'e
que adlag>lír, toí;al ou parcíaZznente, a obrigação decorreizte de negócio
cona:ritual, em que se .px'ev'eja ze.a'iust.e vinca.lado â Olg', su.je.ítaz'-se--á,
zaesmo no pez'íodc> em que agua.]e .índice esteja .ina.!taxado, a .so].vé--.la
pzopoz'c.cona.Zlzuzzte à ?azíação ocozxi.da até a alaozt.ízação ou .Záqzzídaçâo
antes.içada. " - grí:Eo nosso .4
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.... Àssi.m, di.ante do exposto. existe previsão legal para que haja

o ";êr=bÕestamento da i.mportânci.a deva.da do pera.odo que rnedlar entre o
mês da "'medi.ção e a efeti.va data da li.geração (amorti.cação) de
iinportânciab, atreladas à orN.

62 E mesmo que não ti.veste, decolreri.a do próprio princípi.o
comente ao direito .a atua].i.zação monetária, que não acrescenta e nem
meti.ra nada de ni.nguém (STJ>, não se podendo ademai.s deixar ao
exclusivo arbítrio de uma das partes ou órgão fi.Dancei.ro (CEF), a
opção incondi.cional da contraprestação do serviço de empreitada sem
que houvesse a corleção plena da desvalorização da moeda, sendo tais
di.sposi.ções contratual.s ou de caráter normati.vo i.eterno (Cohab ou CEF)
exi.stentes, claramerlte i.legal.s, e como tais, devem ser asse.m
declaradas a exemplo daquelas denunci.idas nos i.tens 41/42 e outras
mais tudo com fulcro no CC, art.145, ll e V; CPC, art.4'; CF
art.5 capuz , V e X, art.].73, S4' e aTEi.made no art.55, S6' do
Decreto-]ei n' 2.3C)0/86.; Decreto-].ei 2.280/86, Decreto 92.492/B6.
dentre outros preceitos legais invocados nesta peça vesti.pular

63 Conforme se depreende pela Cláusula Terceira , o preço
ajustado seria pago em parcelas "mensais" e "sucesso.vas
considerando para Ceei.to de faturamento as etapas efetivamente
conc].uí.das . Assim, as obz:as eram medidas - aferidas pe].a fiscali.zação
da COHAB/CEF, que emi.ti.am atestados para pagamento, enquanto
posteriormente à emprei.te.ira era autorizada a emiti.r a futura com os
vazo.res ca].curados pe].a contratante, exi.bi.ndo ato continuo tai.s
futuras, com vencimento "contra-ap.rebentação", sem que houvesse a
liberação dos valores respectivos, o que ocorria somente no fi.nal do
mês seguinte, com flagrante prejuízo em desfavor da emprestei.ra, dado
os valores singelos liberados, havendo a necessidade de recomposição
do equi].ébrio, inclusive com fulcro no art.55, S6' do Decreto-lei

300/862

2

64 Já encontra-se pari.ficado nos Tribunais o direito do
empreiteiro a correção monetária das fatulas pagas com atraso. Senão
vejamos, pelas ementas a segui.l rep.roglafadas, a titulo ilustrativo:

-'RESP 93479/SP (96/0023226-1), DJ 2S.05.98, pÁG.
00078, MIN. ARI PÀRGENDLER, 2' TURMA DO C. SUPERIOR
TRIBO)NAL DE JUSTIÇA
Civi.l. Contrato de empreitada. .Atraso no pagamento
de faturas. correção Monetária. se a conjuntura e
francamente inflacionália, o atraso no pagamento de
futuras relativas a contrato de empreitada imp].ica a
obrigação de pagar a correção monetári.a
correspondente. Restabelece.mento da equação
econõmi.ca-financeira do negócio.

RE$P 92.287/ÀL (96/0021029-2), DJ 19.08.96. MIN.
DOSE DE J'ECUS FILHO, ].' T(ARMA DO C. SUPERIOR

TRIB{JNAL DE JUSTIÇA
1 - Pari.fi.cou-se a jurlspE'udência desta Corte no
sentido cio cabimento da colecção monetária e juros,
quando cona.gorado o atraso no pagamento de :Eaturas,
ainda que a lei ou coiatrato não a tenha,
expressamente previsto

65 A lequelida, assim procedendo, expungíu dos créditos a
plópli.a colecção monetá.ria do período, sendo ta]. conduta completamen.te
i.legal, não se podendo ouvi.dar que os própri.os Tribunal.s garantem em
favo.r dos vendedores no âirtbito do SFFI a correrão monetári.a do
emprésti.mo habi.taxi.oral, nos termos dos S$ 3' e 4' do ai:t.. 21 da Lei.
4.864/65, sendo de toda ap].i.sável o v. acórdão tlansctito da RF
321/224
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SISTXlaX rliiZnCnIRO OÀ naBTTAçãa - calipnx E x/nNDÃ COM
FINANCIAMENTO - CORREÇÃO MO)iETÃRIA
A [=Lberação do va].OI fi.nancei=o pelo Agente
Financeiro ao vencedor deve sofá'er colreção, sob

não obstante nãopena de enriquecimento sem causa
decox'ri.do p='azo de tx'i.nta di.as .
À. final.idade da noluu. do SFH deve se= entendida como
pala asseguz'ax o justo veloz, Incidindo coz'ração,
não pala punir o vendedor com pzoíbição do saque
antes de decorei.dos tri.nta di.as .

À cox'reçlão monetálla é =nra atualízação do valor
].ibelatório da moeda
Ante as elevadas taxas .inflacionárí.as, a não
atuallzação i.irç.ligará em pesada perda ao vendedor e
vantagem indevida ao banco, que usufruiu do
nlntleláxio pertencente ao vendedc>x do i.móvel
fi.nanciado sem nada pagar po= i.sso. (TAC, 2' Grupo
Cive[, Ennbs. ]nf. n' 191.].27.612, Re].: Juiz Moacir
Leopoldo Haesse)

66 De mai.s a mais, não constituindo a colecção monetári.a um
pios, mas tão-somente a recomposição da moeda, aventando-se aos
princípios da legalidade, di.leito adqui.rido, ato jura.dica perfeito,
bem como, ao equílibrio das pz:estações; a necessária reparação do dano
ompi-ngido (CC, art.159); e a justa i.ndeni.cação (CP,S-Xj; resta
imperativo a aplicação dos ". . .verdade.iz'os .índices , que rcílltaza a
real Inflação do real)Cativo pezáodo. . . "(REsp 25.952-0-SP, Mi.n. Garci.a
Vivi.ra, DIU 17 . 8 . 93 )

67 A requerida, não preservado a expressão monetária, em valores
que por previsão cont.ritual, era seu o ónus, ciissent.iu da Súmula 179
do C. STJ, ao dispor que "0 estale.lec.inuxzto de crédito que z'acabe
din2zeíro, .em depósito judicial, responde pelo pagaznezzto cía cazzeção
monetária =e.Zat2va aos vazo es recolhidos"

68 A correção monetária revi.da, consoante sabido, não era um
2.lus remuneratóli.o, mas um di.leito da construtora na manutenção do
equílibrio contratual , tendo ainda em ". . .vista o pz.izzcípío da .just.a
íncíen[zação, ínsczz]p2do ]za Carta ]dagaa/ (STJ-2' Turma , REsp 33.450-4-
SP, rel. Min. rosé de Jesus Filho, j. 19.4.93, DJU 24.5.93, p. l0.001,
1' co l..0 em

69 Neste senti.do já encontra-se pack.fi.cada, ]nc].usive através da
jurisprudêzaci.a do Guardião do Direito Federal , o STJ, que "a
colreÇão J2nzzetáz'.Ía .izic.Íde sez%>re a .parti.r do veda.ízzezzto da dívida,
partindo do pl'ínc.irão de que o z'eajustazaezto monetári,o aâo dá nana
tíza nada .de n.inguéza , mas apenas coza.ige o valor a<21uí.s.it.ivo da zaoeda
, znoznezzte quando a dí?ída~.é de va.Zor "{ STJ-3a Turma , REsp 7.098--SP
rel. p.' ac. Mi-n. Waldemar Zvei.ter, j. 12.3.91, não conheceram,
mai.ori.a, DIU 29.4.91, p. 5.265, 1: col. , em). É esta, a pacífi.ca
exegese da l,ei 6 . 899/81 .

70 Além disto, a correção lnonetáci.a é uma forma de indenização
da perda do poder aquisitivo da abri.cação monetariamente expressa em
razão do atraso na sua satisfação, nos moldes do estatua.do
expressamente na Súmula 562 do Supremo Tribunal Federal ao di.apor que
'Na .índenlzaçâo de danos zaatezü.a.ís decoz entes de ato .i.Z.ícít:o c.abe a
atuaZ.ilação de seu 'pa.Zoz, utí.].izaado-se, pala esse f].a, dezztre outros
critérios, dos .índices de cozzeção monetázía" . Inca.de à espécie os
ans. ].59, 956, 960 e 1059 do Código Civil.

71 Incide outrossi.m, no âittbi.to de todos os argumentos até aqui
aduzido e nos que haverão de sex deck.i.nados, o: principio
constitucional da justa indenização presente na melhor entendimento
dos inca.sos V e X do art.5' c/c art.182, parág.3' e art.184 , todos
de nossa Carta Poli.ti.ca vigente, aplicável.s de falha analógi.ca i:l/ou
subsidiária ao caso sub judíce . /l
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Decorre asse.m, que a requerida deverá ser condenada nas
diferenças .resi.duais de correção monetári.a e nos expurgou
inflacionáríos das medi.ções de revelei.ro, março, abril e mai.o/89, e
retenções contratuais, sendo que no que pertine ao á.n.dize do mês de
manei.ro de 1989, no valor de 42,728 para o saldo de deverei.ro/89,
deduzi.ndo-se o percentual apJ-i.cada, e de i.qual modo a observânci.a dos
inda.ces de z'eajustamento atrelado a poupanças nos meses seguintes, tal
como di.aposto na Lei 7.738/89, assim como, as perdas e danos
perpetradas com a inexecução cona.ratua] e ].epal oco.rlida

73 Vale aduzir, neste sentido, que a escassez dos recursos
trouxeram evidentemente preju.izos em desfavor da requerente, na medi.da
em que foi obrigada a uti].içar recursos próp.rio e endividar-se no
mercado financeiro em busca de recursos para dimil)uil os efei.tos da
defasagem de entrega do numerário devido a fi.m de custear as despesas
com as obras habitacionais, decorrendo asse.m não só o aumento dos
custos, como o pagamento de juros nas operações de emprésti.mo,
corporlficando deste modo danos e prejuízos que haverão de ser
decompostos vi.a condenação pleiteada.

74 As aludidas perdas financeiras, deverão ser ressarcidos pela
requerida em função do desfaz-que creditícia no custeio das obras
públicas, vez que foi a requerente abri.gania a endivi.dax-se em
operações bancári.as, pagando altas taxas de juros, além de uti.libação
de fontes própri.as, em recorrência dos recursos sonegados pelo ente
operador . Nem se di.ga que exi.ste limitação de luxos a 68 ao ano com
fulcro no art.5' do Decreto 22.626/33, vez que trata-se de "dívida de
va.Zoz decox:zent:e de í.l.ícíto eozztzataa.l , e aão de obzágaçâo em
dáz3heáro/' (STJ, RESP 95.296-MG,. DJ 30.03.98, pág.31, Rel. Mln. Antõnio
de Pádua Ribei.ro) ante o i.nazi.mplemento contratual, dando azo as
perdas e danos em desfavor da empreiteira, Inclusive o endividamento
banca.rio .que se estendeu após o término da obra , e assim, deverão
ser integralmente ressarcidos, com fulcro nos ares. 159, 956 , 1059 e
1060 do CC; e inc;i.sos V e X do art.5; $6' do art.37, da CF/ e a=t.56
do Deck'eto-l,ei 2.300 de 21.11.86.

75 Não é de mais reportarmos as lições constantes do ju].lamento
do Txibuna] de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde foi. re].atar o
Desembargador Carola Leão: "...Nb caso.., vaza executam as abras
aozztratadas, a a:prelteára se váu forçada a í vest:ír reczzrsos
p='i5pz.ios, .â financiar olbzas públicas, va.lendc>-se ainda, de zeczzzsos
c>btídos zo ne.rcado flzzalzceíz'o, devendo ta.í.s custos sez colBpeas.aços,
com .index.izaçâo plena, gax'ant.ida â vít.ima do ato í.Zácíto da
ínacZáap.Léncía" (Apelação 27.152/8, ÁpICe: Construtora Andrade
Guti.errei, Arda . : Municipi.o de Be].o Hora.zonte)

76 Acresce, que a requerida haverá de $er condenada no$ danos e
prejuízos advi.idos pelos serviços complementares realizados, o$ quais
não foram objeto de termo adi.tive, quiçá respectiva contraprestação.
Merece ser aduzido, que a empreiteira foi obrigada a realizar serviços
suplementares não previstos, conforme se vê pelo o:Eia.o datado de

03 8929

limpeza e rasparem superficial referente à área de substituição
de 82 uni.dadas , }lum total de 24.300 in2 (unidades que foram
remanej idas l ;
execução de valas drenantes no diferencial de 1410 metros;
retirada de lixo e recuperação da área erodida, e colasequente
aterro com compactação (21.600 m3);

b)
c)

77 Sucede que o orçamento do einpleendimento, embaçado no$
projetos do conjunto habitacional, inclusive levantamento tipográfico,
de exc]usívo ónus da COHÀB, foram conc].uá.dos em 1986, e assim
originalmente não retratavam as mutações suceda.das no terreno até o
ini.ci.o das obras em 1988 (2 anos depor.s)/ tendo havi.cio um prgeesso
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erosi,vo acentuado, i.ncoinpati.bili.bando assim o custo com os gastos
suportados .

78 A ernprei.tei.ra deu início na terraplanagem. realizando
servi.ços, com a promessa da COHAB que tai-s valores seriam
reequi.]i.brados, quando peia meti.nada da camada vegetal. em parte da
terreno, descobriu-se a ocorrência de depósitos de li.xo doma.aliar,
que para viabilidade da execução dos serviços de edi.flcação tiveram
que ser removidos, sem que houvesse previ.são orçamentária para tal
final.idade, ante a ocorrência de fatos ulteriores, a exemplo da
recuperação da erosões, arrlbos, de natureza extraordinária.

79 Demais alterações , com remanejamentos dos lotes foram
necessári.os, o que i.aplicou na alteração dos pxojetos pela COHAB.

junto ao escritório de engenhari.a contratado para esta finalidade
Deste modo, foram necessári.os a abertura de valas drenantes, a remoção
dos material.s a i.mportação dos solos, com compactação, que haverá.am
tão logo foram constatados que se fizesse a suplementação das verbas ,
para que a empreiteira não viesse a suportar a escassez dos recursos ,
prejudicando assim o próprio ritmo das obras.

80 Vale leittbrar que quando da vistori.a do terreno para efeito da
proposta em concorrência, o terreno apresentava-se coberto de
vegetação, grama e pasto, e portanto iinpossíve]. de detectar-se a
ocorrência de depósito de ].ixo, que se encontrava "ocu].to". Por certo,
o prometo de ónus da COHAB é falho, poi.s nenhuma sondagem do terreno
foi apresentada, deixando de revelar previamente a ocorrência do lixo.

81 A suplementação do preço da obra afigurava-se de rigor. e não
tendo sido realizado, deverá ser objeto de i.ndenização pela requerida,
o que se pede com fulcro no art.55, inca.se ]] , a].á.nea "d" do Decleto-
].ei. 2.300/86. ao di.apor que "para restabelecer a relação, que as
Faltes pactuazan .iníc.ía].zaelzte, ente'e o eficaz'go do coatzatadc> e a
zetz'.i.bu.içâo da Àcünizzístzaçâo pala .a justa .reaaznez'anão da obza, sezvíço
ou .foznec.íznezzto, objet.ivaado .a 3zzanutenção do iate.ial equílí.bz:ío
econóiníco e fízzance.iz'o dc> contrato"

82 Assim o acréscimos haveriam de ter si.do objeto de pagamento,
em função inclusive de que não suplantar o percentual de 258, nos
berma do S].' do art.55. do Decreto-lei. 2300/86 . A questão foi. levada
inc].usive à CAIXA ECOllÕMICÀ FEDERAL, ente do SFH e :Einanciadora das
obras, conforme ofí.cio acostada, que a exemplo da COliAB, se :Eultou de
dar solução a questão , com a necessária recomposição do prejuízo
suportado pela espreitei.ra de obras sem qualquer ónus de assunção de
fatos extraordinárias denunciados . Vale transcrever o ofíci.o:

'Cóm a mudança dos pz'ojetosr em f=çâo da nova topogz'afia do
tezz'eno e de ex.ígêzzcía poz paz'te da P.M. de Maz'.í.Zi.a estai s
ezzvíazzdo, pala aná.Z.ise do seabozes , estíznat.ovas de cá.Zcu.Zos
orçaaezztáríos de alguns ítelzs re:ferezites às Galerias de Aguas
P].uvi.a.ís que tx..Ztzapassan en am.ito, os. va.lares das tala.las de
pagamentos zefezentes ao .Núc.leo rabi.tâc.tona.l .Bdtaz'á.l.ia VZI .
Pa.ís acre.scímc>s de serviços sâo zaenc.iozLados pelo Zzzg. I'isca.l
da Colzab Baz=ru, no lív o de cb=as no día 24/03/89 nc> item 250
coafbzne ci:iria xerox ezn a.nexo .
Estamos ezzvíando taabéza c<3pi.as de pedidos fe.ít:os .â Cabal
Bauz"u, de .revi.são dos custos de reze'aplanagea, sezvíços que
fozaa execut:.idos, os quais não cozzstam ena planíJZza e que e
flzezeza necessáz'íos paz'a que fossena mantidos os padzões
téca.ecos de segtzza3zça do tezzeno sobze os qua.i.s as tza.idades
.bab.itac.íozza.is se='íam cozzstru.í.dzts//

{

83 Neste sentido, reporta-se a maná.gestação formal. da ;Prefeitura
Munici.pal de Maríli.a, na pessoa de seu DD. Prefeito, através do ofá.cio
037 GP endereçado à COHAB EÀURU
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"Os pzojetos de íaíka-est=uttzz'a apz'escutados pe.lo .Escritório
da X.]{. .EageaZzaz'ía, foram executados com base eza
.Zevazztaiaeatos topogzáfícos real..ízados .pelo zaeszno em 2986,
quazzdo da aplovaçâo pol esta Pzefeítuza. Hoje a topografia da
área já âo é a zaeszaa, alma vez que aodíflcações ocozzez'an em
vízt:ude do se.lo altamente ezosá?e.Z e as condições

84 Resu].ta do exposto, além do propriamente ausência de
pagamento pol parte da requerida da contraprestação dos serviços
suportados pela contratante-empreiteira. o descaso da contratante em
previ.denciax a alteração dos projetos pertinente para que fosse
possível dar continuidade as etapas seguintes, bem como, a ausência de
medição oficial e pagamento dos serviços executados na área
remanejada, confonne estampado no relatório de avaliação de obra
datado de 05 . 10 . 88 .

85 Com efeito, após precedida exame pelicíal, com a verificação
por engenheiro desi.gnado por este r. Juízo para averi.Qual os
documentos consistentes de projetos, orçamentos, anotações nos livros
di.ári.os de obras, rol fotográfico e levantamentos topográficos,
i.nclusive alterações posters.ares, aderindo minunciosamente a
ocorrência do aviltamento dos serviços não contrapi:estados, deve ser
aco].lido e deferido o presente pedido, condenando a requerida no valor
equivalente ao$ serviços complementares efetivamente reagi.zados, a $er
conforme dito , apurado através de prova períci.al.

j

86 De se ressaltar. que no caso em concreto a requerente além
de suportar o ónus fi.nanceiro, teve ademai.s, que arcar indevi.demente
com o aumento dos custos di.tetas e i.nditetos das construções, sendo
estes últimos, em função do alargamento do prazo de execução e
manutenção das obras contratadas, os quais foram ac.rescídos com o
transcurso. do tempo, sendo que a empreiteira encontrava-se escudada em
exceção di-latóli.a de contrato não cumpri.do {CC, art.1092) , enqua1lto a
requerida encontrava-se em mora intermitente, seja e]a contratual. como
de].itua], vez que a].ém de def].agrar violações a lei. entre as partesr
descumpriu as disposições cogentes discipli.nadas nos disposlti.vos
legais abetos ao SFH, desrespeitando a um $ó tempo o disposto nos
artigos 159, 955, 956, 960, 962, 1056, 1059, 1092 , todos do CCB;
Leis 4.380/64 , Decreto-].ei. 2.300/86 e Lei. 7.492/86.

87 Ocde:reu na verdade, o aumento dos custos indiletos
Inicialmente previstos, haja vista que previu'se inicialmente o
período de 9 meses (05/89 à 02/89) para edifi.cação do Conjuntos
enquanto as obras fi.calam conclui.das em 13 meses (06/89) . somando-se
asse.m um acréscimo de 03 (três) meses acima do previ.sto
contratualmente. observando um abono de dias de chuva num total de 30
di.as, consi.durando as premi.pi.rações pluvi.ométricas de dezembro/3$ e
manei.ro/89, que i.nflui.ram nas n\edi.ções de manei.ro e fevereiro,
conforme ofi.ci.o de 14.02.89 do GIRAM.

Na verdade . os prejuízos foram maiores se considerado que as
orlas vinham adiantadas no ano de 1988, acima do cronograma, sendo
notóri.o que a escassez dos recursos e os problemas advindos çom a
ausênci.a de cont.rap.gestação dos serviços complementares e demais
quem.iões denunciadas, levaram não .só, ao transcurso do perioclo
previsto nos custos para entrega das obras, como sua dilação.

(
89 os prejuá.zos suportados com o aumento das Despesas Indiretas

(canteiro de obras, admi.nistração, perda do lucro), e custos
financeiros, não foram até holje ressarcidos, regi.tiritando a presente
ação judia.al, na medida em que cabe a requerida responder pelas
pel'das e danos conseqtlente$r nos termos dos ares. 15, 159,.956, 1056,
1059. 1060. 1092- capot e S úni.co, todos do Código Ciyj=1 B3nlsi.lei.ro;

õõ7ãê } a=t l $..J
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Decorre poísf na irnperati.vidade da indenização da
empreiteira, seja nos prejuízos decorrentes do expulso Inflaci.ovário e
dos desfalques orçamentários perpetrados pela COHAB e dos danos
protagonizados, resta de li.gor, na medi.da em que não se pode admi.ti.r
que uma empresa públi.ca com personali.dado jurídica de di.leito pri.fiado
ompi.nja abuso de direi.to em desfavor de emprei.tetra de obras , com o
evidente enriquecimento do ente público com o inverso entpobrecimento
do parti.Guiar , ante a vedação di.sci.pIlHada no atr.37,; $4' do
art.173. airbos da CF/88 e art. 4Q, alínea "b" da Lei 1.521/51.

91 São i].ustrativas os comprovante bancários acostados , que
demonstram os prejuí.zos suportados com o custo financei.ro com o
pagamento de juros bançári.os no Feri.odo de sonegação dos recursos os
qual.s poderão ser aferidos mediante perícia económica - contábil
adiante requerida, inobstante a posei.bi.lidado de fixação posterior
dos va].ares através do arbi.tramento pelo r. ]ui.zo (art.1533 do CCI,
bem como, deverão ser posicionados com acréscimo de encargos e
cômputo dos valores, de forma contemporânea . ei.s que a determinação
da extensão dessas perdas e danos sujeitam-se. por sua natureza , ao
curso dos fatos a partir da respectiva estimação até o pagamento
finall

111 . DOS PEDIDOS

92 Isto postar requer

a) a citação da requerida. na pessoa de $eu representante legal, via
postal, nos moldes do di.aposto no ax't. 222 do CPC, pa.ra quem'endo
contestar a ação ;

b} a produção de todos o$ gêneros de prova em direi.to admi.ti.dos, em
essencial a prova pericial técnica econõrü-ca - contábi.l e de
engenharia, consoante exposto , bem como, o depoimento pessoal do
representante da requeri.da, prova testemunham. inclusa.ve por
precatóri.a, documental, requerendo desde já que a COHAB venha a
exibir todo os documentos adro.nistrativos do empreendi.mento,
i.nclusive diários de obras, plantas, o que se requer com atei.mo no
art. 355 do CPC. ;

c) que ao fi-nal seja a presente ação juJ-gania inteiramente procedente
colndenando a requerida na satisfação dos pedidos que compõe a
exordia]., a serem apurados via liquidação de sentença/ ou através
de prova pericial precedente, referente:

diferença monetária, originada com o expulso impingido do
reajustamento do saldo das medições de :fevereiro, março/ abril
mai.o e junho/89 e retenções contrat:vais , enquanto haverá.a de
uti.li.zar a variação do IPC do mês janeiro de 1989 no importe de
42,728 para fevereiro/89 e nos meses seguintes observando ca

variação do índice de reajustamento da poupança ; acrescido do IPC
de abri.1/90 de 44.808 para as retenções contratuais;

cozreção monetári.a das futuras pagas com atraso

diferença dos serviços complementares

perdas e danos abrangendo .í.n Loto.n2 0 que a requerente perdeur com
relação aos encargos financeiros de mercado e acrésci.mo dos
custos, ressarci.ndo-se assim "todo o dano" (Pontes de Mi.renda, i.n
Tratado de Direito Prlv'ado, Dorsal, XLl1, 3' ediçãor pág.173);

juros moratórios à base de l$ soba:e os valores inadi.mpJ-idos
observando o modo e tempo devido, incidindo à partir da lesão
Impingida, com o surgi.mento do i]icíto contratual. e lggFi
protagoni.ando, até a efeti.va data do pagamento;

Àv'. Salzç)aío V2daZ no 562
.F'one

S/L - Cep 1 7500- 020
(014} 422-lesa

Idã.r.Í..Z.Ía SP
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l)z'. Jesus À . da Si..Zva
QAB/SP n' ]18 . 5]5

.Advocaci.a
CPF no 315 . 3 73 . 838- 68 ©:

) decretar a nulidade de normas i.eternas, comum.Gados ou mesmo
cláusulas contratuais, se de algum modo, puderem trazer óbi.ces em
desfavor da empreiteira no objeto da presente demanda;

e) seja a REQUERIDA condenada , ainda,
processua.is e honorários advocaticios

ao pagamento das despesas

93
reais)

Dá-se à presente causa a i-mportância de R$ 500,00 (qui.nhentos

P . Deferimento,

OAB/SP 118 . 515

XVll

Av. SazzB>aío Veda.Z n' 562 S/l. - Cep 1 7500- 020
(014) 422-1850

õáárí.Zía SP
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 4:.ygla Cível desta Comarca de

Bauru, SP:
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Proa. n.o 1103/99-4

A Compal! - Cohab/Bu -

Sociedade de Economia Mista, cadastrada junto ao Ministério da Fazenda sob n.o

45.010.071/0001-03, estabelecida nesta cidade, na Av. Nações Unidas, n.' 30-31

(Conjunto Doc. n.' OI). representada pelos Advogados infrafirmados, inscritos na

Secção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente sob n's. 60.159

e 92.208. com escritório na rua I' de Agosto, n.' 4-47, 15' andar, conjunto 1503/1504.

ut instrumento procuratório de fl. 281 e substabelecimento ora exibido, nos autos da

Acho OrdiDádg promovida por em curso nesse R. Juízo.

sob o número em epígrafe, respeitosamente, na conformidade com o disposto nos

artigos 297, 300 e seguintes do Código de Processo Civil, vem. perante Vossa

Excelência. ofertar sua Contestação à pretensão aduzida pela Promovente, pelos

seguintes fatos e fundamentos:

Ç

/'
Ç

PRELIMINARES

Em linha de preliminares. há que se observar que deixou a

Autora de juntar documentos essenciais à propositura da presente ação.
t

Os documentos necessários à demonstração de sua

capacidade e da regularidade da representação são insuficientes. Isto porque, naa

bastasse às cópias reprográficas de fls. 21/25 não se poder atribuir valor jurídico, por
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estarem desprovidas da necessária originalidade ou autenticação notarial, a
Promovente não se faz representar na forma estatutariamente prevista. Ficam, pois.

impugnados a forma e os seus elementos infomlativos, assim como apontada a

irregularidade na representação processual.

Igualmente, as planilhas constantes de fls. 45/47, 82/101 , 104,
115/118, e 173/190 não possuem qualquer elemento que autorize a identificação de
seu autor ou responsável, pelo que ficam .todos os seus elementos informativos

impugnados, posto que lançados de forma unilateral e sem qualquer participação da
Promovida. assim como por estarem desprovidas de autenticação notarial.

Da mesma forma, as cópias juntadas às fls. 48. 49, 50/51,
52/53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/81, 102/103, 105/1 10, ll 1/1 12, 1 13/1 14, 1 19/121, 122.
123, 124, 125, 126, 127/129, 130/131, 132/134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143/144,
147/172, além de estarem, em alguns pontos, ilegíveis, encontram-se desprovidas de

autenticação notarial, pelo que ficam impugnadas. Ademais, estas mesmas cópias, ora
apresentam pontos ilegíveis, ora arlotações manuscritas, ora falta de identificação dos
emitentes ou responsáveis, situação que reforça a alegação de ausência de
documentos hábeis, indispensáveis.

J

(

Os projetos anexados com a inicial, também por ausência de

responsável técnico ou identificação do seu emissor, ficam impugnados, assim como
ficam impugnados os seus elementos informativos, uma vez que, pelo elevado
detalhamento, não há condições de, agora. cerca de uma década após a contratação

do empreendimento referido na inicial, se proceder, no prazo da contestação, ao
confronto para admissão de sua conformidade com o prometo original, quando cumpria
à Promovento, na inicial. exibir os documentes com observância do artigo 283 do
Código de Processo Civil, obviamente contendo ínsita sua autenticidade.

/

\

(('
Não bastasse, à exceção dos documentos de fls. 27/44 e

1 38/1 39. todos os demais acostados à inicial não vieram revestidos das características
necessárias ao atestado de sua conformidade e reconhecimento de validade, pelo que

ülcam impugnados, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Civil. Isso porque,

ora ilegíveis. ora desprovidos de autenticação e com os respectivos conteúdos
materiais, naqueles integral ou parcialmente legíveis, não condizentes com a realidade
das relações contratuais havidas entre Pramovente e Promovida. É o que se alega e

requere

Como o vício atinge praticamente a totalidade dos documentos

acostados à inicial, há que se julgar extinto o feito sem julgamento de mérito, com
fulcro nos ans. 282, VI, c.c. 267. 1, do Código de Processo Civil.
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DENUNCIAÇAO A LIDE

Ainda em preliminares, nos termos do artigo 70. incisa 111, do

Código de Processo Civil, a Promovida denuncia à lide a Caixa Económica Federal -

CEF, instituição financeira sob a forma de Empresa Pública, dotada de personalidade

jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-lei n.o 759, de 12 de agosto de 1.969, e

constituída pelo Decreto n.o 66.303, de 06 de março de 1.970, e que é regida pelo

Estatuto aprovado através do Decreto R.o 99.531, de 17 de setembro de 1.970,

cadastrada junto ao Ministério da Fazenda. sob n.' 00.360.305/0001-04, com sede em

Brasília, DF, no Setor Bancário Sul, Quadras 3/4, lote 34, e Escritório Regional nesta

cidade. na Av. Nações Unidas n.o 7-40, 8' andar, CEP 17.010-130, fazendo-o em face

da obrigação que assumiu no Contrato de Empréstimo ora exibido (Conjunto Doc. n.'

02), firmado em 26 de fevereiro de 1988,. ao qual ficou expressamente vinculado o

outro contrato, já agora entre Promovente e Promovida, conforme cláusulas Terceira e

seu parágrafo Sétimo (fls. 29/30), Quinta, parágrafo Segundo (fls. 31/32), Sexta (fl. 32),

Décima Quarta, letras "f" e "g" (fl. 42/43).

/

\.

('
(

Na verdade, segundo o contrato supracitado, a CEF, em 26 de

fevereiro de 1988, com recursos do FGTS, firmou "Contrato de Empréstimo para

Produção e Comercialização de Habitações e/ou Lotes Urbanizados, com Garantias

Hipotecária e Suplementar", no valor de Cz$219.655.592,00 à Promovida, tendo como

objetivo a produção e comercialização das unidades integrantes do "Conjunto

Habitacional Marília Vll", constituído de 345 unidades, localizado no município de

Marília, deste Estado, na conformidade do prometo aceito pela CEF. Nos termos do

disposto no parágrafo único da Cláusula Segunda - Objetivo, do referido instrumento,

estava ele expressamente vinculado ao "Contrata Especial de Abertura de Crédito',

firmado entre a CEF e a Cohab-bu em 08 de junho de 1987, nos termos do VO DIRHA

182/87, e da Ata n.o 820 (Conjunto de Doc. n.' 02).

\

('
('

Conforme a Cláusula Terceira do referido pacto, a Denunciada

se obrigou aa desembolso do empréstimo que deu suporte financeiro ao

empreendimento Conjunto Habitacional Marília Vll, retratado nestes autos, nos
termos do "cronograma de desembolso" constante do anexo l que o integrou (Conjunto

de Doc. n.' 02).

Assim, assumindo a Denunciada a obrigação de efetuar

aqueles desembolsos nas épocas aprazadas, evidente que o seu eventual

inadimplemento, que poderá ser constatado pelo cotejo daquele cronograma e os

DRPs (Documentos de Recebimento/Pagamento), é que seria suficiente para

estabelecer a também eventual responsabilidade reclamada pela Promovente, que não

poderia - nem pode - ser debitada à Promovida. Tal responsabilidade, ad
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angunoentandum, se resultar existente, caberá à CEF, estando implícito, nos próprios

contratos, o direito regressivo da Promovida em relação à Denunciada, ante eventual

reclamação de terceiros envolvidos naquela operação e resultante do atraso no

repassa das verbas que a Promovida se obrigou a fazer, tão logo recebesse da CEF

(cf. parágrafo Sétimo da Cláusula Terceira - fl. 30).

Aliás, diga-se de passagem, o contrato entre Promovente e

Promovida, a rigor, deveria ser entre Promovente e Denunciada (CEF), que é o "Agente

Operador", sendo certo que a Promovida (Cohab-Bu) não passa de mero

intermediário, simples "Agente Financeiro', mandatária daquela, conforme se constata

pelo Parágrafo Primeiro da Cláusula Sexta (Conjunto de Doc. 02) e dos demais

documentos que serão levantados no exame pericial, que a Promovente já disse

pretender, e que revela-se necessário.
/'

4
\

(:

(
Importante observar que a própria Promovente, nos n.'s. 2, 30,

31, 32, 63 e 82 da inicial, revela detalhes que endossam esse entendimento e

demonstram a pertinência da denunciação em tela.

Ademais. naquele mesmo exame pericial se constatará que

houve, inclusive, troca de correspondência direta entre a Promovente e a CEF, como

se vê de fl. 138/1 39, por protocolo de 07/4/89, onde aquela solicitou a esta análise das

'estimativas de cálculos orçamentários de alguns itens referentes às GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS que ultrapassaram em muito, os valores das tabelas de pagamentos

referentes ao Núcleo Habitacional Marília Vlf' (f\. '\ 38).

}

!
Segundo consta. em 27 de março de 1989 teria havido uma

reunião entre a Promovente e a CEF, que na oportunidade foi representada pelo Eng

Luiz Hugo Cavichiolli, onde a própria Promovente teria solicitado prorrogação do prazo

do término da obra à CEF, juntando o novo e pretendido cronograma, como facultado

pela Cláusula Quinta, parágrafos Primeira, Segundo e Terceiro. A prova pericial, já

requerida pela Promovento, certamente revelará, se necessário, detalhes desse

episódio e os motivos da reunião (fl. 141 ).

(' Ç

Na verdade, ad argumenfandum fanft/m, caso tenha havido um

cumprimento defeituoso do contrato, ou por desembolsou fora das épocas previstas no

cronograma de desembolso que resultou anexado ao contrato. ou por alongamento do

prazo contratual, não significa, necessariamente. que os respectivos repasses a

Promovente Sancarlo Engenharia Ltda., teriam ocorrido fora dos prazos contratuais,

ou seja, além dos 5 (cinco) dias úteis imediatos ao recebimento da CEF (Cf. Parágrafo

Sétimo da Cláusula Terceira, fl. 30).

Cumpre assinalar, por oportuno, que o Parágrafo Sétimo da



Ferrando da do o Filho iiq ê,(:)(
Advogadas

Cláusula Terceira do contrato celebrado entre Promovente e Promovida (fls. 30)

estabelecia:

'Os pagamentos serão realizados na sede da COHAB-BAURU, ou em
estabelecimento por esta indicado, até 05 {cinco) dias úteis após o
efetivo desembolso dos recursos pela CEF."

E tanto é verdade que a Promovida. ao receber as importâncias

da CEF, dentro ou fora dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeira, nem

por isso deixou de, nos 5 (cinco) dias úteis seguintes, repassar o qt/arfam devido à

Promovente, como da prova pericial se revelará, caracterizando bem sua condição de

simples intermediária e de rigorosa cumpridora de seus deveres contratuais.

Resulta demonstrado, pois, ad argt/menfanduno, que se

responsabilidade houver, na hipótese em testilha, deverá ser atribuída totalmente à

Denunciada, pois, nesse caso, houvesse ela creditado em conta da Denunciante as

importâncias devidas segundo o cronograma de desembolso financeiro, a Promovente

não teria razões para se insurgir contra a Promovida.

(

A denunciação à lide se justifica para que, ante eventual

sucesso da Promovendo, possa a Promovida, ora Denunciante, nesta mesma ação

ordinária, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, obter o competente

título executivo, em relação à Denunciada, visando ao ressarcimento de eventuais

prejuízos que possa sofrer, invertendo-se, nesta ação secundária, o ónus da

sucumbência e também para evitar que numa eventual ação autónoma de regresso se

rediscuta o mérito da primeira ação, atendendo-se, desse modo, aos princípios da

celeridade e economia processuais.
-€'

k

(:
Assim, aguarda a Denunciante seja deferida a presente

denunciação, citando-se a Denunciada na pessoa de seu Representante Legal, o

Ilustríssimo Senhor Superintendente da Caixa Económica Federal responsável por esta

região, no endereço retro declinado e, a final, ante eventual sucesso da Promovente.

seja a denunciação julgada procedente nos termos e para os fins do artigo 76 do

Código de Processo Civil, com a imposição das ónus decorrentes da sucumbência.

(

MERITO

Em virtude da Lei Federal n.' 4.380, de 21 de agosto de 1964,

e das Leis Municipais 1.222, de 01 de abril de 1966, 1254 e 1255, de D3 de setembro

de 1966. a Contestante é incumbida da execução do Plano Nacional de Habitação em

Bauru e região (Conjunto de Doc. n.o OI), competindo-lhe, no desempenho de suas

atividades, e para a consecução dos fins colimados em seu estatuto social obter junto à
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Caixa Económica Federal (CEF) os recursos necessários para implementar seus

projetos, recursos esses que Ihe são passados através de contratos de empréstimos,

semelhantes ao que ora é juntado pela Promovida (Conjunto de Doc. 02).

Compete à Contestante elaborar planos, projetos e estudos

atinentes à construção de conjuntos habitacionais e, uma vez obtida a aprovação junto

à CEF. é desencadeado o procedimento licitatório, findo o qual procede-se à

adjudicação da obra ao vencedor.

Insta acentuar que, sob pena de imprestabilidade do ato

licitatório, deve a licítante estabelecer as regras que visam à observância do princípio

constitucional da isonomía e a selecionar a proposta mais vantajosa para a

administração, e que deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os

princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,

probidade administrativa, e da vinculação ao instrumento convocatória. E, no caso em

testilha, quando da licitação para a realização da obra denominada Conjunto

Habitacional Marília Vll, no município de Marília, em atendimento às disposições do

Decreto n.o 2.300/66 que então vigia, regrando as licitações públicas, houve

divulgação, como de regra, das condições que seriam observadas na feitura do

contrato com o vencedor, com absoluta observância das prescrições legais.

(.

Tendo a Promovente Sancarlo Engenharia Ltda. vencido a

licitação para a obra já mencionada, sinal de que sua proposta foi mais vantajosa, aos

30 de março de 1.988, fai celebrado o contrato de empreitada global, referente aa

empreendimento denominado "Conjunto Habitacional Marília Vil'. composto de 345

unidades habitacionais, sendo 173 do tiPO BU-11-2-40, com 40,41m2 cada uma, e 172

do tiPO BU-11-3-47, com 47,19m2 cada uma, totalizando 15.107,61m2 de área
construída, em terreno localizado no município de Marília. neste Estado, além dos

serviços de infra-estrutura, consistentes em: a) terraplanagem; b) rede de água potável;

c) rede de esgoto sanitário; d) galeria de águas pluviais e; e) guias e sarjetas (Cf.

Conjunto Does. com a inicial, fls. 27/44).

Ç

("
(.

O fato é que a Promovente. antes mesmo da celebração do

contrato. conhecia plenamente o disciplinamento normativo e condições que deveriam

ser observadas entre os pactuantes, posto que resultante de licitação pública e

referente a objeto que faz parte de sua finalidade social, qual seja, a execução de

obras da construção civil.

Igualmente conhecia, e bem, "todos os desenhos fornecidos, o

Caderno e as Normas de Concorrência, o modelo de Contrato e as Especificações

lendo propor\o "fornecer toda mão de obra, equipamentos e os materiais exigidos pelos

ditos documentos. para executar todos os serviços especmcados, pelo regime de

ã

\
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EMPREITADA, por preço unitário, conforme discriminados nos Modelos" . ass\m Gamo

tendo declarado que, uma vez aceita a proposta, "a #rmâ se compromete a assinar o

Contrato, no prazo de 5(cinco) dias a comam da comunicação da COHAB-BAURU, g..g

executar e ÇQQ

âaê!!adêaaé" e, finalmente, declarado que tinha "o p/eno conhecimento do /oca/ onde

serão construídas as obras de infra-estrutura e o profeta urbanístico do Núcleo

Habitacional, bem como estar ' de pleno acordo com todas as dáusulas e condições do

Caderno de Concorrência e seus anexos". conforme se vê do documento apócrifa de fl.

26, juntado pela Promovente, cujo teor e conformidade com a proposta apresentada na

Concorrência do Edital n.o 01 0/87 se admite.

De se observar que através de documento daquele teor.

submeteu a Promovente "sua proposta, para execução conop/efa, afé a cano/usão f?na/,

das obras a que se refere a Concorrência do Edita! R.o 010/87, compreendendo a

execução das composto de: Terraplenagem, água

potável, esgoto sanitário, galerias pluviais, guia e saleta.' g\. 26)

/'

\

(
(.

E, malgrado isso, conhecendo todos os detalhes do seu

compromisso, do projeto, das necessidades do local o do sistema de abastecimento da

cidade. no ato da assinatura do contrato não fez nenhuma ressalva, reclamação ou

reivindicação, embora pudesse faze-lo. Se tudo aceitou sem protesto. entende-se que

o seu conteúdo e as suas exigências foram integralmente aceitas por todos, desde a

fase licitatória.

Somente agora, passados mais de IO (dez) anos da data final

do contrato em tela, é que a Promovente, estranha e injustificadamente se investe

contra detalhes da prometo em si, reclamando pela assunção de obrigações adicionais,

e contra formas de execução de normas contratuais que, repita-se, eram de seu inteiro

conhecimento e com a quais concordara ao firmar o contrato com a Promovida

conhecendo as cláusulas daquele que Ihe dava respaldo financeira, celebrado entre a

Promovida e a CEF (Conjunta de Doc. n.' 02).

f

\:

(
(

Estranhamente, não obstante a inicial reconheça que a obra

houvesse sido concluída em 15 de junho de 1 989 e o recebimento provisório houvesse

ocorrido em 22 de setembro de 1989 (n.' 12), faz menção a reajustamento das

medições de fevereiro, março, abril e maio/90, no número 20 da inicial.

Quanto à hipótese sub judfce, não teria sentida recebesse a

Cohab uma importância inferior da Caixa Económica Federal e desembolsasse valor

superior em benefício da Empreiteira e, ao mesmo tempo, em seu próprio detrimento



Femtando da Casta Tenrinho Filho tg)
l.uiz Bduardo Franco ] Sr..x
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Se isto ocorresse, seria até motivo para que a Cohab,

unilateralmente, rescindisse o contrato, em face do manifesto interesse público em

Jogo

Como poderia a Cohab/Bu receber X da Caixa Económica

Federal para pagar à Empreiteira Sancarlo Engenharia Ltda., e esta pretender

receber da Promovida X mais y ? Se tal fosse possível, a Promovida fatalmente estaria

tão penalizada que sua saúde financeira seria afetada.

Não se pode desconhecer que o contrato entre a Promovente e

a Promovida é um, e o celebrado entre esta e a Caixa Económica Federal é outro. São

contratos completamente distintos, e disciplinados por setores diversos da nosso

ordenamento. Cabe a Promovente exigir o pactuado com a Promovida. E a esta, por

seu turno, o acordado com a Caixa. Sem embargo, há um profundo entíelaçamento

entre ambos os contratos, de sorte que o celebrado com a Promovente tão atrelada

está ao firmado entre Promovida e a CEF, que aquele não subsistiíia sem este.

Faltava-lhe total e absoluta autonomia.

/
\

(

\

(

Embora, como já afirmado. tenham os contratos entre

Promovente e Promovida, e entre esta e a CEF, natureza jurídica diversa, pelo que se

depreende das cláusulas Terceira e seu parágrafo Sétimo, Sexta. Sétima, parágrafo

Primeiro. Décima Segunda, Décima Quarta, alíneas "f" e "g", dentre outras, há entre

eles, repita-se, um entrelaçamento tão grande, e uma relação de conexidade tão

profunda, que um não pede subsistir sem o outro, sob pena de a Promovida não poder

atingir aos ülns para os quais foi constituída. contrariando incontrastavelmente o

interesse público.

/

\.

(:
Assim, no particular, também desassiste razão à Promovente

(. No que respeita à pretensa mora Intermitente da Promovida,

cumpre salientar que nos termos da cláusula Terceira, Parágrafo Sétimo do contrato

celebrado com a Promovente (fls. 27/44). a Promovida se obrigou no sentido de que

'os pagamentos serão realizados na sede da COHAB-BAURU, ou em estabelecimento

por esta indicado, até 05 (cinco) dias úteis, após o efetivo desembolso dos recursos

pela CEF'

Como simples repassadora dos recursos desembolsados peia

CEF e destinados ao pagamento das Empreiteiras, sempre que havia o desembolso,

dentro do prazo contratual de 5 (cinco) dias úteis, a Promovida prontamente deveria

proceder, e procedeu aos competentes repasses

Aliás, a Promovente. ao firmar o contrato com a Promovida,



q
}

Ferrando da Costa Tontinha Filho
Lula Eduardo Franco

Advogados

estava ciente, e bem ciente, de que esses repasses ficavam na dependência dos

desembolsou realizados pelo Agente Financeiro (CEF), posto que a regra foi

estabelecida ainda por ocasião da realização da concorrência pública que possibilitou

o contrato, como argumentado, e que da prova resultará inequivocamente

demonstrado.

Tanto assim foi, que na oportunidade em que houve re-

ratificação desse contrato, em 15.5.88 por força do que determinava o ofício circular

DIRHA-005/88, e na conformidade com as instruções contidas no OF. GERPA/SP-

156/88, de 24/04/88, a previsão para os repasses (pagamentos) à Promovente foi

a!!eligda para "até o dia 30 (trinta) de cada mês, desde que os recursos necessários

tenham sido desembolsados pela CEF, em tempo hábil para tal", sempre considerada a

"OTN do mês da medição dos serviços'

/
\.

(
(

Posteriormente, houve outra re-ratificação "a vista da

necessidade da implantação dos mecanismos de preços estabelecidos no

oc.DEHAP 004/89 da Caixa Económica Federal, e nos termos das Leis 7730 e

r774, e portarias do Ministério da Fazenda números 87 e 125" or\de as pa(tes

resolveram "que as formas de pagamento e correrão anferfomlenfe qjusfadas

ficam de nenhum efeito, devendo serem adotadas integralmente as normas

constantes do OC. Nesta referido, que fará parte integrante e inseparável deste'

(Conjunto de Doc. n.' 03).

{'

L

(

Cabia e cabe unicamente à Promovida, nos termos contratuais,

apenas encaminhar as medições e solicitar do Agente Financeiro os respectivos

desembolsou. E, quanto a isto, a Promovente não demonstrou, nem podia demonstrar,

houvesse ocorrido qualquer negligência, desídia ou incúria por parte da ora

Contestante.

(

Nem poderia fazê-lo. porquanto sabe a Promovente que todas

essas providências eram tomadas tempestivamente pela Promovida, cujo detalhamento

procedimental se levantará em regular perícia. já requerida pela Promovente na inicial.

Assim, nenhuma responsabilidade pode ser creditada à

Promovida, sob o argumento de mora intermitente e seus reflexos.
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Advogados

Respeitante à forma de reajustes do preço, o contrato firmado

entre Promovente e Promovida, previa a observância da variação da OTN. E o que se

depreende da cláusula Quarta do respectivo contrato (fl. 30).

Contudo, é de se observar que a Lei n.' 7.764, de 8.6.89, que
normatizou a Lei n.' 7.730 de 31.1 .89 (Programa de Estabilização Económica), dispôs

no seu artigo I' que esse índice seria substituído por "índices nacionais, regionais ou
setoriais. de custos ou preços que reflitam a variação do custo de produção ou do

preço dos insumos utilizados". Dispôs ainda, no seu parágrafo 2', que o IPC,
pretendido pela Promovente, somente poderá ser utilizado na hipótese de contratos
que prevejam índices alternativos de reajustamento. E não era o caso.

r"
{

\

(
(

Ainda que assim não fosse, nenhuma responsabilidade pode

ser atribuída à Promovida, posto que esta repassava às Construtoras aquilo que a CEF
Ihe encaminhava, dado o entrelaçamento dos contratos celebrados entre todos.

A alegação de que a responsabilidade da Promovida também

se estenderia à retenção de parcelas de amortização do preço da empreitada,

igualmente não procede.

\.

(:

Segundo o estipulado no contrato. "para garantia da Jíe/

execução das obrigações previstas neste instrumento, a COHAB-BAURU efetuará, na
data do pagamento das faturas, retenções correspondentes a 3% sobre o valor das
nespecffvas fâfuras." (Cláusula Décima - Garantias, fl. 38), que seriam "devo/vidas à

EMPREITEIRA, com seus valores corrigidos com base na variação acumulada do valor
da 07N do período compreendido, entre o pdmeilo dla do més seguir7fe ao da
retenção, afé o ú/ümo db dó noés a/7feHor ao da #beração pe/a CO}ÍBB/BA(JRU, na

ace#ação de#niüva da obm.' (Cf. Cláusula Décima, Parágrafo Segundo - fl. 39).

(

De se observar que as retenções eram previstas no contrata,

como a forma de sua devolução também. Algumas empreiteiras preferiram solicitar (e

foram prontamente atendidas), sua substituição por carta de fiança bancária. As que
não o fizeram, somente conseguiram sua liberação, devidamente corrigida, parte no

recebimento provisório da obra e o restante na sua entrega definitiva, segunda as

regras contratuais.



qFemtamdo da Casta Tourinho Filho
Laia Eduwdo Fmnco

Advogados

Do mesmo instrumento verifica-se que as providências para a

liberação da correspondente parcela dessa retenção dependia exclusivamente da

Promovente, dês que requeresse e apresentasse os documentos exigidos (Cf. Cláusula

Oitava, Parágrafos Primeiro e Segundo, fl. 36).

Com a realização da prova pericial, como se observou,

pretendida pela Promovente, restará demonstrada a improcedência do pedido

decorrente da alegada retenção indevida e restituição defasada, posto que estas

inocorreram.

No que tange aos danos materiais alegados pela Promovente

em função da mora intermitente, pelas razões já expostas, não pode a Promovida por

eles responder.
/

{

\~.

("

(
Ademaís, esses pretensas danos ou prejuízos, não foram

comprovados. Não se sabe se a Promovente. realmente contraiu empréstimos

bancários para conseguir dar andamento e concluir o empreendimento Conjunto

Habitacional Marília Vll, tal como alegado na inicial, notadamente nos números 73, 74

e 75

Inata observar que todos os documentos juntados por cópias

inautênticas, foram impugnados pela Promovida.

Contudo, uma coisa é certa: houvesse ela realizado aquelas

operaçoes bancárias para dar andamento e concluir a obra, obviamente não haveria

razão para a Promovente entregar a obra e serviços a seu cargo com tanto retardo,

como ela própria o confessou no item 12 da inicial

./'

t

/'"'
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Na verdade, se a Promovente contraiu esses empréstimos.

pagando, como alegou, juros exorbitantes para cumprir o avençado, suprindo assim a

pretensa falha da Promovida, a obra a seu cargo teria sido entregue dentro do
cronograma. E ela própria confessou que não o fez. Lago, se empréstimos houve,

certamente visavam a atender outros empreendimentos da Promovente, arredada a

estúpida hipótese de uma Construtora de tamanho vulto ter aos seus cuidados apenas

um (1 ) conjunto habitacional.

(

Todavia. como a Promovida não tem elementos para contestar

a alegada finalidade de tais empréstimos, se é que houve e se destinaram efetivamente

ao fim alegado, vai aguardar que a perícia a ser realizada comprove o montante

efetivamente emprestado de instituições financeiras, sua contabilização, o montante

empregado no empreendimento enquanto se aguardava a liberação das verbas

cronogramadas, sem prejuízo de também se apurar o compoüamento da Pramovente

em épocas em que o problema não teria existido.
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Advogados

A exordial dá claramente a entender que a Promovente

qualificou esses pretensos prquízos como decorrentes de ato ilícito por parte da

Promovida.

Contudo. como a ilicitude do ato decorre de uma ação ou

omissão voluntária, negligência ou imprudência, na dicção do artigo 159 do Código

Civil e, demonstrado e redemonstrado que a Promovida não se houve com a menor

parcela de culpa, logo a improcedência da ação é de inteira justiça.

Respeitante aos "danos e p/igt/üos adwndos pe/os sew©os

como/emenfares rea/içados" (itens n.' 76/85, fls. 14/16), a toda evidência o

ressarcimento é indevido, porquanto como reconheceu a própria Promavente, no item

n.o 3 do documento de fl. 26, ela tinha "p/eno conhecimento do /oca/ onde se/ão

construídas as obras de infra-estrutura e o prometo urbanístico do núcleo habitacional'

E não é de estranhar que ela efetivamente tivesse tal conhecimento, em virtude de

estar sediada em Marília. onde se procedeu à obra.

/"'
\.

('
(

Insta observar que, à época do início do empreendimento já se

referia a problemas verificados na obra, assim como ao fato de que "a se/ração do

problema apresentava-se simples, não implicando em nenhum acréscimo de custos

para o prometo, restando tão somente o "acerto" jurídico da área acrescida à original,

para construção daquelas unidades, o que está hoje sendo concluído, sem embaraça

(Conj. Doc. 03).

't

(.

Ademais, mesmo ocorrendo problemas na execução da infra-

estrutura do empreendimento, o fato é que houve reconhecimento administrativo de

que a Promovente não havia contribuído para esse atraso, e por isso, com aprovação

da CEF foi "desconsiderada" a multa contratual aplicada no mês de janeiro,

correspondente a 2.562,03404 0TN, assim como concedida prorrogação no prazo da

obra em 60 (sessenta) dias. (Com. Doc. 03).

(

Relativamente aos alegados "custos jndrefos", constantes dos

números 86, 87, 88 e 89, a improcedência é de rigor, porquanto o pretenso

alongamento não pode ser creditado à Promovida, que não goza de autonomia para

efetuar pagamentos, se realmente fossem necessários, além daqueles que Ihe são

encaminhados pela CEF. g

{

€

!

..ã

No que tange ao pedido formulado na alínea "d" de fl. 18, sua

impropriedade e absurdez é tão manifesta, que dispensa qualquer comentário.

porquanto conduziria o Juiz à evidente parcialidade.
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Ante estas considerações, e de outras que não escaparão ao
elevado descortina de Vossa Excelência, aguarda a Promovida, ora Contestante, seja a

ação julgada improcedente.

Protesta-se pela produção de todos os meios de prova em

direito permitidos, sem exceção de qualquer, dando-se ênfase à prova documental.

No que respeita à pretendida juntada de toda documentação
relacionada com o empreendimento e com os contratos a ele vinculados, solicitada

pela Promovente com arrimo no artigo 355 do Código de Processo Civil, é de se
observar a estranheza do pedido. Isso porque, não obstante sua obrigação processual.

sequer juntou os documentos essenciais à propositura da ação, como já exposto. e ao
que tudo indica, quer transferir esse ónus à Promovida. Ademais, cumpria á
Promovente, nos termos do artigo 356, 111, indicar as circunstâncias em que se fundou

para afirmar que esses documentos, depois de uma década, ainda estivessem

guardados com a Promovida. Além do mais, a Promovente tinha cópia de fados eles...
Não bastasse. conhecendo ela a complexidade que se enfrenta para reunir esses
documentos, uma vez que são destinados ao arquivo morto, inclusive alguns à C)rgãos

vinculados aos empreendimentos, como a CEF. a Prefeitura, etc., é sabedora que

somente por ocasião da sua pretendida prova pericial é que poder-se-ia levantar,

detalhadamente, os documentos pretendidos.

r'
\..

('
(

Deverá, ainda, a Promovente ser condenada ao pagamento de

despesas processuais e verba honorária, cuja fixação ficará a critério de Vossa
Excelência. nos termos do artigo 20 do C.P.C

{

(.'

Nestes termos

Pede deferimento

Bauru, 08 de julho de 1999

/

Femando di:!/costa Tourinho Filho

OAB/SP, n.Í60.15q

ü« .,,.'G
;00i

eAB/SP, h.' 92.208
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Juiz de Direito Titular..da Quarta Vara Cível da Comarca de
Bauíu-SP. Eu, IÊ\la:84UC escrevente, digitei
e subsçrevi. /

Processo n' 1 . 103/99

Vistos

Trata-se de ação de cobrança de diferenças de
correção monetária de camas pagas em atraso, expurgou inílacionários,
diferenças de serviços completnentares e perdas e danos.

(

Caiu a concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instnunento interposto pela autora contra a decisão interlocutória de
fls. 385, o Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo
detemlinou que o processo tenha regular tramitação, sem o recoljlijnento da
diferença de custas processuais iniciais, pelo menos até o julgamento definitivo
do recurso (fls. 396).

Diante disso, passo a apreciar as questões
processuais e a sanear o processo e para tanto rqeito as preliminares argüidas
na contestação. Todas.

A petição inicial veio insüuída com documentos
suíícientes à propositura da ação e compreensão dos pedidos fomtulados pela
autora, certo que não se faz necessâia a autendcação deles, sobretudo porque
não houve impugnação pela ré da autenticidade ou veracidade das peças de fls.
20/274(

E que a ausência de autenticação de cópias não
collíígura motivo para impor o indeferimento da petição inicial ou a extinção
prematura do processo, visto que o valor que promana dos documentos, e aí se
insere também a questão de eventual elegibilidade das cópias, será apreciado por
ocasião da sentença de mérito e na parte que toca à vajoração da prova, até
porque "A ausência de autenticação em documentos só é relevante se a
parte, fundamentadamente, impugna a veracidade de que estão investidos"
(}TA 117/448).

No que se refere à representação pr4càqsua] da
autora, a ré não indicou e não se vislumbra de plano qual o defeito ,bu êpi que
reside a falta de representação da acionante ]la comia prevista em seü cohüato
social.



Quanto à denunciação da lide, segundo

abalizada jurisprudência, é vedada a intromissão de füldamento novo, na

medida que a Caixa Económica Federal não se coinprolneteu a garantir do
resultado de demanda judicial intentada em face da ré.

Como deixou assentado o Egrégio Segundo

Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo: "Não estando o denunciado

obrigado, por força de lei ou de contrato a garantir o resultado da
demanda, caso a denunciante resulte vencida, e vedada a intromissão de
fundamento novo não constante da ação originária, incabível a denunciação

da lide fundada no artigo 70, incisa 111, do Código de Processo Civil" (8'

Câm., AI n' 525.072, rel. Juiz Walter Zeni, j. 12.3.98).(

Não há, pois, como conciliar a lide principal

com a lide secundária, que se estabeleceria enfie litisdenunciante e

]itísdenunciada, até porque não se verifica que a ré tenha dkeito de regresso

contra a Caixa Económica Federal recobrar dela o que üer a ter que pagar em

decorrênçia de eventual condenação.

Nesse sentido: "Intervenção de terceiros -

Denunciação da lide - Eventual ocorrência que introduziu litígio díspar do

principal, com fundamento novo - Denuncíação afastada - Preliminar
rejeitada" (TJSP, Ap. n' 141.403-1-São Paulo, rel. Des. rosé Osório, j

22,05.1991) e "A denunciação da lide só pode ser admitida quando seja
automática a' obrigação do litisdenunciado de responder pelam

consequências da derrota que, na lide principal, possa vir a sofre o
denunciante, sendo vedada a intromissão de fundamento novo nüo

constante da demanda" (TJSP, 2' Câm. Dir. Priv., AI n' 53.01 8-4-0sasco, rel.

Des. Osvãldo Caron, j. 16.07.1997).

E colmo já julgou o Coleildo Superior Tribunal

de Justiça: "A denunciação da lide pressupõe direito de regresso, resultante
de lei ou de Contrato.: Simples obrigação de repasse de verbas, em
convenção à parte, não autoriza o seu deferimento" (4' Tumba, Resp. 2.684-

RS, rel.'Min.Barras Morteiro, j. 29.6.90, v.ú., DJU 20.8.90, P. 7.968).

Cabe lembrar, na esteira de ensinajnento de

Athos Gusinão Cimeiro, que "pp'ece imperativo, neste passo, reafirmar,

como Sydney Sanches que a denppciação à lide, em nosso direito, q'instituto

que guarda original feição .el se atende ao princípio da. \c(!temia
processual, não deve ser interpretado de tal modo que venha a põr Elnxftsco

esse príncípiq em detrimento da prestezn:~da prestação jurisdjci(pai"
(Intervenção de Terceiros, Editora Saaiva, p. 88). \. 7



Rdeito, pois, as preliminares. As partes são
legítimas e bem representadas. Concorrem os pressupostos processuais e as
condições da ação. O processo encontra-se fomlalmente em ordem, de tal sorte
que o declaro saneado.

Necessária a feitura de perícia contábil-
flnanceira requerida pela autora: Nomeio como perito o contabilista Sebastião
Fátimo Lacerda, que servirá escmpulosamente, independentemente da prestação
de compromisso legal(CPC, art. 422).

('
As partes poderão indicar assistentes técnicos e

formular quesitos no prazo de cinco(5) dias.

Atento à relevânci.a econâlMca e à
complexidade fatiga da demanda, árbitro os salários provisórios do perito
judicial em R$ 1 .000,00(uin mil reais), quantia essa que deverá ser depositada
pela autora, no prazo assinado no parágaío anterior, sob pena de preclusão da
prova, uma vez que o efeito suspensivo cotúerido ao agravo de instrumento
abrangeu apenas a isenção do recollúnento da diferença de custas processuais
iniciais e não das despesas processuais, entre as quais estão as relativas a
honorários de perita, devendo, pois, adianta-las, nos tempos do artigo 19 do
Código de Processo Civil.

}

Depositados os honorários períciais, i.ntime-se o
perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de trinta(30) dias.

]Os eventuais assistentes técnicos oferecerão

seus pareceres no prazo comum de dez(lO) dias após a apresentação do laudo
pelo perito judicial, hdependentQmente de intimação(CPC, art. 433, parágrafo
úniCO ) .

('

:g
JJuiz de Direito
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Processo n' 1 .103199

l

Vistos

Ré : COMPANHIA HABITACIONAL DA BAURU - COHAB

Ação de Conhecimento Condenatória (cobrança)

Procedimento Ordinário
(

A autora informou ter sido vencedora de certame licitatório

promovido pela ré, motivo pelo qual aderiu ao contrato de empre/fada g/oba/ em

30.03.1988, referente a trezentos e quarenta e cinco unidades habitacionais, com

serviços de construção e de infra-estrutura, na cidade de Mariola-SP. Afirmou que

a ré não adimpliu no tempo e modo devidos o preço da empreitada, uma vez que

o liberou com acaso, sem a devida correção monetária. Aduziu que o mesmo se

repetiu com as retenções conbatuais, na medida em que foram deixados de

repassar os reajustamentos do mês de fevereiro/1989 e seguintes, bem como de

maio/1990. Asseverou que, assim agindo, a COHAB ocasionou-lhe sérios

prejuízos. visto ter sida obrigada a endividar-se e mesmo a utilizar-se de recursos

próprios de outras áreas, tudo para custear as despesas e compromissos finais

com o empreendimento. Noticiou que a ré não custeou as despesas arcadas por

ela, autora, para a execução de serviços não previstos inicialmente, referentes a

cusbs de terraplanagem excedentes, inclusive em decorrência de alteração /'

posterior do projeb, o que conbibuiu à impossibilidade de conclusão do conjunto

na data aprazada. Assim, requereu a condenação da ré ao pagamento dg/'

diferença monetária, originada com o expurgo impingido do reajustamenb//o

saldo das medições de fevereiro, março, abril, maio 8 junho/1 989 e das retepdóes

conbatuais, enquanto haveria de utilizar a variação do IPC do Pies de /

janeiro/1 989, de 42,72%, para fevereiro/1989, e nos meses seguinte (IFeívando/

a variação do índice de reajustamento da poupança, acres(}i($qo RC
brio/1990. de 44.80%, especificamente para ~qs retenções; ao /WM daa

('
/

/

ao gaç

50.18.024
828
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PKocnso n' 1.103199

2

correção monetária das faturas pagas com atraso; ao pagamento da diferença dos

serviços complementaresl ao pagamento das perdas e danos, abrangendo a

totalidade do que perdeu e do que deixou de ganhar, com relação aos encargos

financeiros de mercado e acréscimo dos custos; ao pagamento de juros

maratórios de 1% sobre os valores inadimplidos, a contarem do ilícito contratual

Outrossim, requereu a declaração de nulidade de normas internas. comunicados

ou mesmo cláusulas conbatuais, se de algum modo puderem trazer óbices em

desfavor da empreiteira no objeto desta demanda. Juntou documentos

(fls. 19/274).

('

Citação a fls. 276 e 278

A ré apresentou contestação a fls. 284/296. Argüiu as

seguintes preliminares: ausência dos documentos indispensáveis à propositura da

ação e irregularidade na representação processual. Impugnou todos os

documentes juncados, porquanto não vieram revestidos das características

necessárias ao atestado de sua autenticidade e veracidade. Requereu a

denunciação da lide à Caixa Económica Federal. No mérito, sustentou que a

autora, antes mesmo da celebração do contrato. conhecia plenamente o

disciplinamenío normativo e condições que deveriam ser observadas enfie os

contraentes, uma vez que resultantes de licitação e referente a objeto que faz

parte de sua finalidade social (consbução civil). Argumentou que, diante disso, a

autora, conhecendo todos os detalhes do seu compromisso, do prometo, das

necessidades do local e do sistema de abastecimento da cidade, não fezf

(

nenhuma ressalva, reclamação ou reivindicação no ato da
da

Afirmou que não haveria sentido que ela, ré, recebesse
da

Caixa Económica Federal e desembols?sse valor supt
e aqueleempreiteira, visto que o conüato celebrado\ente a .CQHAB 9 a

celebrado entre a autora e a COHAB estavartyde todo atrelados
ÉU
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que, como simples repassadora dos recursos desembolsados pela CEF, ficou

obrigada ao pagamento à empreiteira denso do prazo conüatual de cinco dias

úteis daqueles recebimentos, o que de fato sempre fez. Alegou que a autora não

demonstrou, nem podia demonsüar, que houve qualquer negligência, desídia ou

incúria no repasse desses desembolsos, de modo que, sob o argumento de mora

intermitente e seus reflexos, nenhuma responsabilidade pode ser-lhe atribuída.

Confirmou que o conüato entre as partes previa a observância da variação da

OTN, mas que a Lei n' 7.764/89 dispôs que esse índice seria substituído por

índices nacionais, regionais ou setoriais de custos ou preços que reflitam a

variação do custo de produção ou do preço dos insumos utilizados, bem como

que o IPC somente poderia ser utilizado na hipótese de contratos que previssem

índices alternativos de reajustamento, o que não era o caso. Sustentou que

mesmo não sendo assim, nenhuma responsabilidade poderia ser:lhe conferida,

porquanto apenas repassava às construtoras aquilo que a CEF encaminhava-lhe.

Afirmou que as retenções sempre foram devolvidas no tempo e modo carretos.

Alegou que a autora não comprovou os danos materiais invocados e, mesmo que

ela tivesse feito empréstimos para dar andamento e conclusão à obra e serviços,

não haveria razão para entregar o empreendimento com tanto retarda, como

confessou na inicial, Quanto aos danos e prejuízos advindos pelos serviços ,/ /

complementares realizados, argüiu que o ressarcimento é indevido, uma vez qup/ /

a própria autora reconheceu no item 3 do documento de fls. 26 que ela tinha p/gão /

conhecimento do local onde serão constwidas as obras de entra-estrutu7 e o i

projefo uóanísfíco do núc/eo habifaciona/(fls 295). Quanto aos custasj#airetos,/

alegou que o pretenso alongamento não pode ser carreado a ela. ré/6orquany

não goza de autonomia para efetuar pagamentos. E quanto ao pe(l#ío tormuiayo

na alínea d de fls. 18, sustentou sua absq:dez. Assim, protesilil..Rala extinç17g do

processo sem julgamento do mérito e, sulbRssivamente, pela iPhlX1=991)da dos

dados. Juntou documentos(fls. 29/349). \ /pe
/

('

Í'

('
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Houve impugnação ao valor da causa, que foi acolhida

A réplica foi apresentada a fls. 351/363. Na oportunidade

foram juntados outros documentos (fls. 364/366).

A autora requereu a concessão dos benefícios da

assistência judiciária, que foi indeferida (fls. 385). Dessa r. decisão foi interposto

agravo de insüumento. ao qual fol negado provimento.

('

A r. decisão de fls. 404/405 saneou o processo, afastando

todas as preliminares e o pedido de denunciação da lide. Determinou perícia

contábil-financeira. Também, dessa decisão foi interposto agravo de insbumento.

O laudo pericial foi juntado a fls. 464/547. Parecer do

assistente técnico da autora a fls. 560/771, Esclarecimentos periciais a

fls. 788/796 e 81 6/839.

Ambas as partes manifestaram-se sobre a perícia e ,,/

esclarecimentos, salvo sobre o último destes, em relação aos quais a ré quedou- // l

se inerte. / /
/

(

E o relatório.

Decido. /
/

/

Observo que não há necessidade de produç?ó de pro;lr
em audiência e, nem tendo havido requerimento de esciarecirqerNos/ericiais pára

tal oportunidade, passo ao julgamento dq lide. 'X.>(l\ '

/
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Trata-se de ação de cobrança, pela qual a autora

pleiteia, em suma

a) diferença monetária no reajustamento do saldo das

medições e retenções conbatuais, originada com a

não-aplicação da variação do IPC e da poupança;

b) correção monetária das futuras pagas com acaso;

c) diferença dos serviços complementaresl

d) indenização por perdas e danos.

(
f"

A demanda é parcialmente procedente

Quanto ao pedido relacionado no item a, cumpre divida-lo

em dois: aí) diferença monetária das retenções contratuais e a2) diferença

monetária das medições.

Segundo exarou a perícia a fls. 477. o contrato em

questão previa: J) de acordo com a vaHação da OTN para o preço da empreffada,

para os valores depositados como caução pela variação da poupança.
('

( Em decorrência, a perícia apurou que houve acaso r70s

depósitos do valor caucionado e não foram aplicados as índices expurgados na

coneção monetária (fls. 474). E adiante ainda explicou: .4/egação da Requerente

na inicial com relação a retenção contratual é que os valores retidos parte deles

foram depositados em conta poupança dias depois das retenções e que Fís

calores deveriam ser incorporados as índices expurgados da in$açãf o

procedimento da Perito ao apurar tal diferença foi em considerar que tal (frreçãa

monetária deveria partir das mesmas datas das retenções pelo Sjétema d

Poupança, conforme é determinado contratualmente. os i<ltlil?:l/expurgadys

roíam aplicados sobre o valor total do saiõÜx€1os meses conbslj#jóente:;,gabo

/

/

/

/
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esclarecer ainda, que nos meses em que foi solicitada a aplicação dos índices

expurgados e se já havia najustado, coube apenas as diferenças de perceMuais

(fls. 784) - sic - grifei.

Assim. sendo inconboversa a responsabilidade da ré de

proceder ao depósito das retenções contratuais a título de caução, deveria fazê-la

logo em seguida à retenção, preservando o índice da poupança conüatado. Não a

tendo feito. deverá pagar à autora a diferença apurada em R$ 236.318,46.

consoante discriminado a fls. 819, sob a concordância da empreiteira e sem

impugnação - ou sequer manifestação - da COHAB.

(

Demais, nem há que se evocar os juros da poupança

como um p/us indevido à autora, porquanto o depósito em caderneta de

poupança, sem exceção prevista quanto à incidência de algum de seus

componentes, não permite a separação da correção monetária pura e simples dos

Juros remuneratórios decorrentes dessa modalidade de depósito.

Jã a responsabilidade pela diferença enfocada não pode

ser abibuida diretamente à Caixa Económica Federal, visto que a ré era

depositária da caução da autora, enquanto a CEF o era da ré. Portanto, à ré /' l

competia zelar por suas obrigações de depositária, dentre elas, a de aplicar, eny' l

tempo, tal verba.

.f

/. !. . X.
Sendo assim, sobre essa verba apurada incidirá jyHos de

mora de apenas meio por cento ao mês, a contarem da citação,/k)is não /

convencionada a taxa e porque decorrente de obrigação conbatua#' tudo no:7

termos do artigo 1 .062 e 1 .536, $ 2o, do código Civil e Súmuiaqj13.y3 do E. (?

r7fmHo ser?su. n' 54 do E.STJ. }Ç-.l!:e. co
/

/

/
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No que concerne à diferença monetária das medições, os

esclarecimentos periciais de fls. 816 e seguintes - que se repise, sobre os quais a

ré sequer se manifestou - retificou substancialmente o primeiro laudo.

constatando que as medições e as faturas discriminadas na inicial realmente não

respeitaram a correção monetária do período.

( Dois são os enfoques sob os quais deve ser examinada a

questão, ou seja, do que reza o contrato e do que disciplina o direito. e pelos dois

a razão assiste a autora.

Como bem ponderou o assistente técnico da empreiteira,

o capot da Cláusula Quarta, especifica que o redustamento dar-se-á de '.

acordo com a variação da OTN e na periodicidade em que esta ocorrer.-'. Na

verdade. o próprio contrato considera que a data da conclusão das etapas

consfmlívas seria a data da emissão das íafuras e desembo/se(fls. 570). Ou seja,

o contrato prevê, sim, o reajustamento do preço, tanto que avençado ao valor de

267.773,67 0TNs (cláusula 2' - fls. 28).

O problema deu-se porque o $ 7' da cláusula 3' disciplina

que os pagamentos serão realizados na sede cla COHAB-BAURU. ou em

estabelecimento por esta indicado. até 05(cinco) dias úteis após o efetivo

desembolso dos recursos pela CEF(fls. 30 - grifei), aparentando vincular it/
contrata de empreitada enfie a ré e a autora com o contrato de mútuo ente a rê

a Caixa Económica Federal.

(

Todavia, a interpretação contextual do contrato/IÍn tela

permite concluir, fechando o raciocínio retro o(pendida. que apenas o.7$asse 9

Pinheiro é que ficava condicionado à liberação do empróstiml](i$Bq,?ÉF, e il?Z a

atualização do preço- \. )( \:.

/
/
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Mesmo que assim não fosse, é evidente que o direito

não confere à ré o enriquecimento ilícito que redunda do não-pagamento da

correção monetária. viso que esta não é um p/us, não é pena nem acréscimo do

capital, mas mero insüumen© de atualização da moeda corroída pela inflação.

Ainda mais, à época do contrato, quando esta última atingiu picos de 85% ao

mês

(' {
Por conseguinb, a ré deveria ter corrigido tanto as

medições como as faturas que foram pagas tempos depois de seu vencimento.

E não creia a ré que não poderia repassar mais do que recebeu da CEF, pois

aquela era a dona da obra, que apenas financiou o seu preço com esta, em

contratos distintos, sendo certo que eventual responsabilidade na atualização

desse repasse não pode ser carreada à autora e talvez possa ser posteriormente

discutida num eventual direito de regresso.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no

reconhecimento da correção monetária, independentemente de ajuste:
r

!

MUNiCíPiO - CoMrato administrativo - Empreitada/ l

'.".:" -,," «" "*':.i:T:: =:*:=.:.:r==:;=1:ã
recebimento da prestação realizada de modo irregular - interpretação do alybo i

'i.056 do código civil - Ação procedente - Sentença confirmada. coRRijQAO

MONETÁRIA - Contrato de empreitada - Licitação irregular - Pagamifto üel

parcelas com atraso - Diferenças pecuniárias devidas - Pedido f:oihido l

Reconvenção mleitada - Cerceamenta de defesa inexistente 7 Recurs?s

improvfdos (TJSP - AP. civ. n' 14.779-5 - Franco Rocha - l)!(jàm./#e Dir. P9ói.

Rel. Des. Maroto Bonilha - J. 24.03.98 - Lex 205/147) - griibi(..{l/ ,/
\

C
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ADMINISTRATIVO - Contrato de Empreitada Firmado na

Vigência do 'Plana Cruzado' - Correção Monetâda - Possibilidade - Multa

Indevida - Condenação Sujeita a Juros Legais - Improvimenta Das Apelações. 't.

Tem-se como devida a correção monetária sobre os contratos firmados na

vigência do "Plano Cruzado", não obstante a ausência de previsão, nos

termos do Decnto Ro l0.349/87 e Resolução 153-CA. 2. Indemonskada a

infdngência de obrigação contratual, não há falar em muita. 3. na ausência de

ajuste, sobre a dívida incidem juras legais. 4. Apelos improvidos (TJt)F - AP. C\v.

n' 39.253/96 - DF - 4' T - Rel. Des. Estevam Cardos Lima Maia - J. 24.11.97

DJU 18.02.98 - v.u).

(

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Correçáo monetária

de pürceias pagas com atraso - Matéria exclusivamente de direito -

Desnecessidade de prova pericial - Atualizaçãa das parcelas

independentemente de previsão contratual - Possibilidade em face da

rompimento da equilíbrio económico-financeiro do contrato - Pagamento

pelo valor histórico - Inadmissibilidade, sob pena de locupletamento ilícito

do Poder Púb/fco - Recursos não p/ovfdos (TJSP - Ap. Civ. n' 18.160-5 - São

Paulo - 9' Câmara de Direito Público - Rel. Des. Ricardo Lewandowskí - J.

20.05.98 - v.u) - grifei.

C

C

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Execução de obra/ l

pública - Pagamento das futuras/duplicadas com atraso e pelo valor histórico/ l

Caracterização de ilícito contratual - Exigência de correção monetária, /ão l

obstante a quitação dada pelo credor. que pode acenar 3 prestaçã(/sem l

prejuízo de demandar Q ressarcimento da moía - Píescriçãa í?haaüva l

qüinqüenal incidente - Ação julgada ~ improcedente ' Recuny provid
ImPntn nau iulaar orocedente. em baile, a anão com Qlct#ação da/é

5a.18.D24
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nos ónus da sucumbênc;a (TJSP - Ap. Cív. n' 20.898-5 - São Paulo - 8' Câmara

de Direito Público - Rel. Des. José Santana - J. 27.05.98 - m.v).

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Poder Público que

deixou de pagar parte do famecimento pnvlsto contratualmente e pagou parte

com atraso - Prova dos autos que não ampara a alegação da Municipalidade de

que não recebeu os materiais - Correção monetária que deve ser concedida

como instrumento de recomposição do equilíbrio financeiro original do

contrato - Indenização que se limita aos juros de mora - Açãa procedente em

parte - Verbas da sucumbência distdbuidas em partes iguais, ante a

sucumbênc/a íecOroca - Recursos não proüdos(TJSP - Ap. Cív. n' 19.889-5 -

Taubaté - 8' Câmara de Direito Público - Rel. Des. Antanho Villen - J. 03.06.98 -

v.u)

(

CORREÇÃO MONETÁRIA - Contrato administrativo

Pagamentos efetuados com atraso - Incidência - Possibilidade, mesmo se

Inexistente pnvisão contratual - Mera recomposição do valor da moeda contida

pela inflação - Recursos não providos.

sem previ .

. A evolução f.s
fatos económicos tomou insustentável a não incidência da col3léção

manetâria, sob pena de prestigiar-se o enriquecimento sem causa do

devedor, sendo ela imperativo econõrnico, jurídico e ético indisp9lsávei à

plena indenização dos danos e ao fíe/ e como/efo ?l:ç:j$#ento .óg
obrigações (TJSP - Ap. clv. n' 18.594-5 - são Pauta - 8\ej$jVra de tlfito

público - Rel. Des. Censo Bonilha - J. 29.04.9tl.- v.u) - destaquel7.Ã

n

/

(
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J4çÂO DE COBRA/VÇA - Coíreção monefáHa - Contrato

administrativo - Pagamentos efetuados com atraso - Incidência - possibilidade -

Inexistência de previsão contratual - Irrelevância - Repmição do valor da moeda

corroído peia inflação - Recursos não providas. Embora não prevista nos

contratos é inegável a obrigação da contratante de efetuar o pagamento da

con'eção monetária das fafuras pagas com atraso, não podendo se

locupietar indevidamente em detrimento da construtora, sabido que a

correrão nada acrescenta e apenas afualka os valores das prestações

corroídas pela inflação. Mesmo nos contratos adminisüativos. sem previsão de

correção monetária, o Egrêgia Superior Tribunal de Judça já teve oportunidade

de proclamar a sua incidência pelo atraso no pagameMo das faturas, em face da

desvalorização da moeda pela inflação. A evolução dos fatos económicos tomou

insustentável a não incidência da correção monetária, sob pena de prestigiar-se

o enãquecimento sem causa do devedor. sendo ela imperativo económico,

jurídico e ético indispensável à plena indenização dos danos e ao fiel e completo

adfmp/ementa das obr©ações(TJSP - Ap. Cív. n' 017.932-5 - São Pauta - 8'

Câmara de Direito Público - Rel. Des. Celso Bonilha - J. 29.04.98 - v.u).

(-- .<l

/'

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Divida da CET {Cia.

de Engenharia de Tráfego}, decorrente de realização de obra publica -/'
Pagamer?fo com atraso - Con'eção monetária devida em face da/'
desvalorização da moeda - Recebimento de valores que não a abrange, ante o /
ilído contratual caracterizado - Ação julgada procedente mantida - Apet7

vo/unfárío da ré improviso (TJSP - Ap. civ. n' 29.530-5 - são Paulo - 7' cârnl?a

de Direito Público - Rel. Des. Laurenço Abbá Filho - J. lO.02.99) - gritei. /' /

/

ADMINISTRATIVO - Empreiteira - CGptqtO Pe obras /

-""«; - -".. .. ,=:i= ';==4 ';=b. «'«$ú'«ecí
H. .:. '... a,. ín Imarõc nrç*cl:dantes iurisDrllàqnciais, face a des\;#kiçl!!gêg/da

/
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moeda pela inflação, é devida a correção monetária em virtude da mora no

pagamento da obra, mesmo nos conüafos ce/eirados sem previsão(STJ -

REsp. n' l0.082 - SP - 2' T. - Rel. Min. Hélio Mosimann - DJU 27.09.93) - gritei.

AÇAO DE COBRANÇA - Contrata administrativo de

execução de abras em regime de empreitada por preço unitâdo - Parcelas

pagas singelamente e com atraso pela Administração, bem como outras não

pagas - Paralisação não caracterizada - Valores devidos - incidência de

correção monetária - Procedência, vedado o enriquecimento ilícito -

Remessa o/feia/ improvfda (TJSP - Ap. Civ. n' 258.51 8-1 : Taubaté - 7' Câmara

de Direito Público - Rel. Des. Jovino de Sylos - J. 30.1 1 .98 - v.u) - grifei.

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Ação ordinária de

cobrança de saldo devedor, com correção monetária - ilícito conbatual -

Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Natureza jurídica do contrato

administrativo - Ação julgada procedente - Recuso não provido. A sentença

recaída não afrontou preceitos constitucionais, pelo contrario, deu a Beata

interpretação ao contrato no qual as partes convencionaram a fomia de correção

monetâda, no caso de inadimplemento por pare da apoiante. A carreçâo

monetária não e pena nem acréscimo do capital, mas mero instrumento de

afualização da moeda con'onda pela hí7ação (TJSP - Ap. Civ. Ro 252.073-1

sp - 8' Câm. de Dir. púb. - Rel. Des. Toledo Salva. - J. 05.03.97 - v.u. - JtjP'

f

( //
//

/

/

/

/

Coneção monelárfa. Incidêncjà sobre

Quitadas com atraso. Principia da legalidade. Se a carreção

tira nem põe, simplesmente mantêm. a identidade

quem paga dívida sem corrigi-la

deixando de cumprir integralmente a

da moeda/no tempo,

# pagamento,etqua apenas

.àm 4,'.cação. E como'

5G.13.024
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locupletar-se à custa de outrem, o pagamento da correção monetária

constitui imperativo económico, jurídico e moral. Viola-se Q principio da

legalidade não só com a clara e frontal infringência do texto da lei, mas

também com a delegação dos prhc@ios gerais do direito(TJRJ - AC

Ro 1 95/98 - RJ - 2' C.Cív. - Rel. Des. Juiz Sérgio Cavalieri Filho ' J. 21 .05.1 998).

( No que respeita ao IPC, rebatida pela rê, a jurisprudência

também é uníssona à sua aplicação como índice que melhor reflete a realidade

inflacionária do período:

FGTS - Saldo das contas vinculadas - Correrão

monetária - Junho/87, janeiro/89, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991

Aplicabilidade do IPC - Percentuais - Ilegitimidade da União e dos Bancos

depositários - Legitimidade passiva ad causam da CEF. A coneção monetária

não se constitui em um paus, sendo {ãa-somente a reposição do valor real da

moeda. O IPC é o índice que melhor reflete a realidade inflacionâria do período

constante dos aulas. Os saldos das contas vinculadas do FGIS, "in caiu'

devem ser coagidos pelos percentuais de 26,06%, 42,72%, 44.80%, 7,87% e ./'l

21,8% conespondente aos IPC's dos meses dejunho/87, janeiro/89, abril e maio/ l

de 1990 e fevereiro de 1991, respedivamente, ressaltando-se ser impenoslr l

descontar-se os percentuaisjá aplicados a titulo de correção monetária incidente i

sobre as contas anuladas dos ora recorridos. A União Federal e os B7étcos

Deposüãrios são partes ilegítimas para ãgurar no pólo passivo das aç9ês que l

inventem o reduste do saldo das contas vinculadas do FGTS. A fEr, apor

ostentar a condição de gestora do Fundo, ê parte legítima para tigyar no põil)

mass/vo (STJ - REsp. n' 129.039 - sc - q' T - Rel. Mln. Jdjjli..9élgado - 17u
15.09.9n

(

5G.18.024
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A correção monetária ê devida para o resgate do valor

real da moeda, incidindo o IPC atê a vigência da Lei n' 8.177/91, quando

emergiu o /NP(muGE (STJ - REsp. n' 64.266 - DF - I' T. - Rel. Min. Milton Lulz

Pereira - DJU 1 1 .03.96).

EXECUÇÃO - Titulo judicial - Fazenda Pública -

Correção monetária - Natureza jurídica - Índices aplicáveis: ORTN, OTN, IPC-

INPC/IBGE, UFIR. A correção monetária não se constitui em acréscimo ou

sanção punitiva, mas pemlite tão-somente a preservação do valor nal da moeda

para se evitar o enriquecimento sem causa da devedor. Ao Judiciário cumpre

zelar pela máxima efetividade de suas decisões. que deverão proporcionar o

maior grau possível de reparação do dano patrimonial sofrido pela parte,

independentemente do ramo jurídico em que se enquadre a direito postulado. A

atuallzação manetáHa deve ser calculada de acordo com os seguintes

paràmetras: atê fevereiro de 1986, pela variação do valornominal da ORTNi em

março de 1986, pela OTN; de abril de {986 a fevereiro de 1987, peia OTN pro

rata: de março de 1987 a dezembro de 1988, pela OW; de janeiro de 19B9 a

fevereiro de- 1991, pelo IPC/IBGE, devendo ser adorados as percentuais de

42, 72%, ÍO, Í4%, 84,32%, 44,80%, 7,87% e 2í,87% para os meses dejanefro e

fevereiro de 1989, maGO, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991,

respecBvamente; de março de 1991 a dezembro de 1991, pelo INPC/IBGE; a

parir de {992, pe/a UF/R(TRF3'R - AC n' 97.03.058469-1 - sp - 4' T - Rel. Juiz

Manoel Alvares - DJU 18.12.97).

/'

(' ;- ''!-
(

/

{'

'\

\

C
/

/

/

/

SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - Compleme#tação l

de proventos de aposentadoria de hnoviãríos - Uqüldação de se?vença - l

3orreçãa monetária - Aplicação dos índices da ipc. do tBCj>,!!T7vez quem

iMlação, de janeiro de 1.989 até janeiro dli.TS't, foi medidà@l=xse índye
n A infiacão real continu(Ihq ser medida peàaij?Ç:.lgpíisteRecurso não provaecu

50.18.024
828
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razão para adotar outro índice senão esse, pois, se diferente for, a atualização

não será completa. o que se não coaduna com o caráter alimentar desta anão

ITJSP - Ap. Cível n' 261 .308-2 - São Paulo - 14' Cãm. Civil - Rel. Des. Franciulli

Mero - J. 08.08.95 - v.u) - grifei.

Disso tudo, segundo os valores apurados pela perícia da

inobservância de correção monetária nas medições e faturas, a ré deverá pagar à

autora os valores, respectivamente, de R$ 1.447.208.90 e R$ 643.366,46

(fls. 819).

(

Já quanto ao pedido de diferença dos serviços

complementares, a perícia confirmou: Não há e/er77entos nos aulas que jusfí#que

a ocorrência dos serviços complementares descrKos na item 76, sendo assim não

há como valorizar os respectivos custos suportados pela Requerente ($s. A82].

De fato, visto que a autora não pode alegar

desconhecimento do terreno onde edificou o empreendimento, pois declarou

expressamente em sua proposta de fls. 26: temos o p/eno conhec/mento do/oca/

onde serão construidas as obras de infra-estatura e a prometo urbanístico do

Núcleo Habitacional, bem coma estamos de pleno acordo com todas as cláusulas

e corldíções do Caderno de Concor#nc/a e seus anexos. E assim se vinculou, ,/ l

contratando explicitamente que declarava conhecer pede/famenfe a área g,/ /

características do saio onde serão executadas as obras, não podendo, SFb l

pretexto algum, alegar desconhecimento das mesmas: das condições de l

acesso e demais pormenores(gritei - fls. 37 - $ 3')- ,/ /

(

Portanto, se antes de propor sua parllgllaçê176a cif11?7'

não se deu à diligência de examinar todos :?s fatores com o\olljj$se obrigajpí.

não é justo nem jurídico que agora possa valclRçq.da própria incyli]]
/

/

50.18.a24
828
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Inclusive, cumpre observar que à autora foi relevada a

multa contratual pelo acaso na entrega da obra e, mais, também por motivos

ouros que não só o problema do terreno, alegados pela própria empreiteira e

exclusivamente a ela relacionados (como dificuldades na compra de fintas, de

placas de numeração e de mudas de árvores), conforme se observa a fls.

342/349.(

Por fim, só se constata as perdas e danos advindos da

devolução incorreta das retenções contratuais e do pagamento sem correção das

medições e futuras, o que se resolve com a aplicação do artigo 1 .061 do Código

Civil, que dispõe: '4s perdas e da/70s, nas obrigações de pagamento em

dinheiro, consistem nos juras da mora, sem prquízo da pena convencional

(gritei).

Como bem explica a doutrina: /Vas ob/cações de

pagamento em dinheiro, como se expressa a lei, resumem-se as perdas e danos

à satisfação dos juros da mora. Embora não cubram estes todo o prejuízo não

pode o juiz atHbuir ao credor outra indenização complementar, sob pena de

sobrepor-se à l#era/idade da/e/(MONTEIRO. Washington de Barras; Curso de

Bife/fo Civil - [)ireifo das Ob/cações, í' Pa/fe; Editora Saraival 15' edição; 19rg

página 335).

( /

/

/

/

Logo, como o contrato não estipula pena coryéncional,/

devem ser contados apenas juros. Estes. como já visto, à tax:Peqai/e meio pgi'

cento ao mês(código civil, artigo l.062). ajiqltir da citação. .bi\./K''- .//

/

50.18.024
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Para bem assentar. nem há que se invocar reflexos

Indiretos do pagamento incorrem, como o endividamento da autora com

instituições financeiras.

A uma, porque segundo ela mesma considerou esse

endividamento também decorreu do abafo na entrega das obras por problemas

do terreno, que, como analisado, não pode ser atribuído à ré.("

'L
L A duas, porque as perdas e danos das obrigações em

dinheiro restringem-se à depreciação do capital e solucionam-se exclusivamente

com a aplicação do artigo 1 .062 do Código Civil, de maneira que eventuais danos

indiretos e imediatos nem seriam passíveis de indenização, :conforme nos ensina

a doubina: (-..l Na índen/zação, erva/ve-se o p/quão conseqüenfe, direfa e

imediatamente, do dano causado. Mas aquilo que exorbita do que seda o

incremento resultante, direta e imediatamente, da obrigação descumprida não

pode ser conferido ao credor a título de indenização por perdas e danos, pois, se

o fosse, traduzir-se-ia em oportunidade de enriquecimento, em vez de

restabelecimento de equilíbrio. Não é, portanto. indenizãvel o chamado 'dano

remoto', que seria conseqüêncía 'indlreta' do inadimplemento, envolvendo lucros

cessantes para cuja efetiva con$guração tivessem de conconer outros fatoíes que

não lesse apenas a execução a que o devedor Éa/lou(um exemplo para o caso

em exame poderia ser a insuficiência de capital para suportar os riscos inerentes

a todo negócio), anda que do/oso o seu procedimento (-.,l - PEREIRA,

Mário da Sirva;/nsf/falcões de l)ireffo CiW; Vo/ume/C Editora Forenses 14'

1995;ipágina 238.

?'

( /
/

/

/
/

Ante o exposto, JULGO

PROCEDENTE a presente demanda e condeno a ré a pagar à

o importe de R$ 2.356.893,92 (dois miihõe:i}.qezentos e

!CiAÍMENTE

le seis

50.18.024
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oitocentos e noventa e três reais e noventa e dais centavos), com correção

monetária, pelos índices oficiais, a partir da propositura da ação, e Juros de mora

de meio por cento ao mês, a contarem da citação.

Em razão da sucuúbência recíproca, cada parte arcará

com suas respectivas custas judiciais e despesas processuais, rateando-se os

honorários pericíais e compensando-se os honorários advocatícios, nos termos do

artigo 21, capta, do Código de Processo Civil.
( Í'

r'

/

\

P.R.l

Bauru, l

HH'A

Juíza

./

{

(
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CERTIFICO E DOU FE que o jügamellto deste

processo foi apregoado.
o não tendo havido defesa oral;
o tendo havido defesa oral, pelo(a) Dr(a)

-d

(

5
a o.
e.... )-

êê.
>t00

(

w" ( ) adiado pelo Exmo. Sr. Des

( ( ) retirado pelo Exmo Sr. Des

Em 14 de Abril de 2008

'1:.3-, 'tA.,-zZElg::

ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO
MAT: 356406-A

S.E.J 4.1.3

f'
\

JI UNTADA

Nesta data, junto a estes Autos a Tira de

Julgamento, que segue.C
Em 14 de Abril de 2008

Ü4'e2e.

S.E.J 4.1.3

20/6/2008
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":m:âxnn8Hwiç-w'

t\iiutittitttttt111111111 iin\llnnll
vj.sãos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO Ro 353.801-5/4-00, da Comarca de

BAURU, em que é apelante COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE

BAURU COHAB BU/SANCARLO ENGENHARIA LTDA sendo apelado

SANCARLO ENGENHARIA l,TDATCOMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE

BAURU COHAB BU :

»'
ACÓRDÃO

C

ACORDAM, em Sexta Câmara de Di.leito Públj.co do

Tribunal de Justa.ça do E;soado de São Paulo, proferi.r a

seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA COHAB DE

BAURU, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE SANCARLO

ENGENHARIA LIDA., V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O DR' JUIZ EDUARDO

FRANCO.", de conformidade com o voto do Relator, que i.ntegra

este acórdão .

O :julgamento teve a participação dos

Deseílibargadores CARDOS EDUARDO PACHI e OLIVEIRA SANTOS .
(

(
são Paulo, 14 de abri

SIDNEY
Press.

02
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Apelação Cível n'. 353.801 -5/4-00 voto n. 4.301

Apelantes: Companhia de Habitação popular de Bauru (COHAB-BU)

e Sancarlo Engenharia Ltda. ia de Habitação
Apelados: Sancaílo Engenharia Ltda. e borllpuiii"v ub -------'
popular de Bauru (COHAB-BU)
Comarca: Bauru

apelo da autora de rigor.

r
(' (

l Zlg:B IH:.aã:Hlf=("

2.
bancária

Matéria
recurso

dor
\

ir'
\ ínadimpremento -

com a autora
entre a COH,AB
da autora para

à COHAB a
'construção bem

construídos no
à COHAB

serviços e obra
- Ausência de

Apelação Cível no 353.801/7é/4.00

l
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responsabilidade repelido, podendo a COHAÓ figurar no

em 70%.

4

7

8

/#'
(

6.

('

/''
Ç

Apela

W
n. f"ívpl no 353.801 -$/4-00
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1 . Por r. Sentença de fls. 856/873, cujo relatório ora se adota,

Processo Civil. conformadas, apelam tanto a requerida Companhia

de Habitação popular de Bauru ICOHAB-BU) como a autora Sancarlo

Engenharia Ltda.
De um lado, a Companhia de Habitação popular de Bauru

construção. Diz, por fim, que seria o caso 7e ,ien

AoelaçãoÇP

/r"
f
') .

(

C
(

cível n' 3ss.801ílÍ/4-0#l
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matéria, entretanto preclusa, daí porque a improcedência ou, quando

muito, o reconhecimento de seu direito de regresso. Alternativamente, diz

que inadequados os índices adotados na perícia para atualizaçõo dos
valores, posto que pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça o BTNF.

De outra parte. a Sancarlo Engenharia Ltda. oferta suas

='=:====.F=:'== ::=:':,'';T=:=:==
majoraçõo da indenização por perdas e danos e para tanto diz que nao

se trata de mera obrigação de dinheiro, mas sim, verdadeiro

Contra-razões às fls. 922/937 e 9361;yll/

Apelação cível Ro 353.801 -SJé-OO

.,#'

.Ç

(

r

(
f

h
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A autora pugna pela concessão de tutela antecipada para

jfls. 1 .139/1 .140) ição de fls. 1 .146/1 .147 pela apelante COHAB trazendo à

colação c6p\a de V- Acórdão do c. superior Tribunal de Justiça, tornando

os autos conclusos a este Relator.

(:'

('(

('

(

;.

Por primeiro, forçoso reconhecer que

apelante COHAB acerca de sua nõo

Apelação Cível Ro353.801

à,P

onsc

das assertivas

bilidade pelo
da

s/4@a
5
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inadimplemento das parcelas e transferências devidas à autora.Sancarlo

Engenharia Ltda. - está de hó muito preclusa a questão atinente à
denunciação da lide da Caixa Económica Federal nos moldes em que

decidido o Recurso Especial colacionado pela apelante-COHAB em sua

derradeira petição de fls. 1 .1 46/1 .1 47.

Ou seja. ante a preclusão operada neste feito. nada mais hã

niin se fazer nesta seara, porquanto nõo interposto qualquer recurso

contra a decisão que manteve 0 indeferimento do pedido de

,/

L denunciação da lide.

Neste particular, confira-se:

( (

Silveira Paulilo - v.u. - voto n. 1 83371.

Ruy Camelo - 1 1.1 1.97 - V.U.l.

1 1 n') QQ \

(

também o não reconhecimento do direito de regresso d?'denunciante

para com o denunciado, sob pena de ofensa ao limjj?.iÓ6jetivo da coisa

Decorrência lógica da preclusão da denunciação da Hde.é

julgada. l\
l n' 353.801-544-00o Cite

6

Apelaçe
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Se porventura reste vencida na presente ação - o que

Í

(C '. .:..:*. ..;=1====T=:;:==::;=::==: ;=:=:

::.::==!=EE: ''"'-:' :
Apelação Cível Ro 353.801 -5/4-00.

(

(
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entido

=:.==.=:1::illl::::
:ii;;=iB:: H: lli
conjunto habitacional na cidade de Marília.

De um lado, temos o contrato celebrado peia (-unto '-'-'- --

:lll:l liH;l:=.ÜÉ l
Apelação Cível Ro 353.801 -5/4-00 /' '

\

(

/'

C

Ç
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\
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erguido o conjunto bem como na cessão fiduciária dos direitos

decorrentes dos contratos de promessa de compra e venda das

unidades, cf. fls. 328

Destaque-se, outrossim, que o contrato COHAB-Sancarlo

Engenharia Ltda. não prevê a intervenção direta da Caixa Económica
deral na supervisão dos trabalhos e obras. Prevê, isto sim, o dever ae

observância da empreiteira das normas de construção e padrões ae

qualidade previstos pela ABNT bem como pela CEF, cf. fls. 32. cláusula
Sexta.

De mesmo modo, do contrato está expresso que caberá à

coHAB e seus prepostos a supervisão e fiscalização dos serviços e obra

Oitava, "caput" e $ 1'
---J- olutamente nada. existe em ambos os contratos a
wuuu. u'JJ-'-V-v- - - :.+ar,..Jarsondânci(l alegada pela

evidenciar a pretensa e suposta interd

requerida COHAB.
Não viceja a assertiva da COHAB de que seria mera

mandatária da CEF e que apenas repassa os recursos desta para a

empreiteira. Tais assertivas não encontram respaldo nos temos dos

contratos como acima visto. COH AB
o que se nota, isto sim, é verdadeira auTorlulíu'.J -'-' -.-v' -' '-

na celebração do contrato, tanto assim. que a escolha da empreiteira se

=

(

(

('
(

W
ã,. Cível no 353.801 -5/4-01Apelaç

9
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De outro lado, a alegação de que o atraso no pagamento

decorreu da CEF também não serve de escusa à requerida COHAB-BU.
v Primeiro, porque prova inexiste neste sentido e, segundo,

sobretudo, porque a responsabilidade pelo pagamento, como acima
visto, competia exclusivamente à própria COHAB-BU nos termos da

cláusula Terceira do contrato COHAB-Sancarlo, cf. fls. 29.

E o aventada $ 7' de tal cláusula não é capaz de afastar a

Ç

C (
de terceiro.

Confira-se por oportuno

r
{

\.

.02.08.06 - y.U.-voto n' 1711

l

Apelação cível Ro 353.801 -S/Yoo
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Note-se, por oportuno, que o pagamento deveria dar-se na

sede da COHAB-BAURU. Competia a ela, COHAB-BU, exclusivamente, dar

V 1+ ' G/

quitação, suspender o pagamento consoante Cláusula
cf. fls. 40 e,

ainda, emitir documento final de aprovação da obra.
Deste modo, rejeita-se desde a alegada ausência de

responsabilidade por parte da requerida COHAB.

Pode perfeitamente figurar no Pólo passivo da demanda

haja vista o vínculo contratual com a autora.

(''

C ( não a assertiva apelante-
De outra parte. prospera

da

COHAB de que inadequados os

Isto porque, o lpC é índice que melhor reflete a

índices adotados na perícia para

atualização dos valores recente
variação da moeda e conturbado período inflacionório da0

história económica de nosso pais

Confira-se, por oportuno, r. julgado do c. Superior Tribunal de

Justiça

LUCRO IRREAL

/."'

L

('
(

f

Apelação Cível Ro 353.801 -S/4-9Ç
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6. Do R

:::.:=;=ã;l===: H: l;11
ll:11111:lE :' a a pretensão de ver majorada a

dos patamares jó admitidos pela r.

Sentença recorrida.

/"
Ç

(C

ll:ll ll:lHÜ K ,:::=::.=:
' 1=:1=1: i

A: nl rn nrl tÉ3ini

(.

f'

t

(

Apelação Cível n' 353.801 -5/4-00/
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Primeiro. não há prova firme acerca destes supostos serviços

complementares e imprevistos, destacando-se neste aspecto, que a

perícia restou negativa à respeito, cf. fls. 482.
Por fim, não demonstrou a empreiteira-apelante que a

realização destas supostos obras inesperadas tenham representado ou

acarretado desequilíbrio económico-financeiro do contrato.

Afora isto, ainda que demonstrado eventual realização de

serviços adicionais, estes, por sí só, não autorizam a reparação esperada,

porquanto a empreiteira estava ciente do terreno e suas peculiaridades,
ou, ao menos, assim deveria estar.

Impõe considerar. neste ponto, que nada há nos autos a

indicar a impossibilidade de conhecimento da real situação do imóvel

quando da formalização da proposta pela empreiteira.
Ao admitir-se o contrária, abrir-se-ia perigoso precedente

bem como flagrante prejuízo aos demais concorrentes porquanto o

contrato administrativo deve ser compatível com o Edital, a ele
vinculando-se de plano o concorrente vitorioso. Caso contrário, estaria

sob risco o critério comparativo entre uma e outra proposta dos

concorrentes.

Confira-se à propósito:

(

(:C

/

\

(

CONTRATO ADMINISTRATlyO - Equilíbrio

voto n. 8.8981.

administlqçãg.Pela.g!!ggg.yg.9blg:
Também não prospera a pretensão de re:$drcímento por

supostos custos indiretos de administração da obra. //ir
Apelação Cível no 353.801 -5/4-00 // l 'J
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Primeiramente, convém observar que a empreiteira-

apelante não logrou comprovar em pormenores em que exatamente
consistiram os aventados custos indiretos, restando estes no mero campo

da abstração argumentativa.

Neste ponto, não vinga a assertiva de que os valores

porventura devidos poderiam ser quantificados por ocasião da

liquidação da sentença por arbitramento ou por artigos, pelo simples fato

de que não demonstrado o alegado prejuízo.
Confira-se, por oportuno:

zu=ggR:de=Ê=dmüÉ
provido JTJ 1 1 9/235.

Mohamed Amara - 23.1 0.97 - V.U.).

De outra parte, não se pode deixar de destacar que em

claro benefício da empreiteira Sancarlo, cf. fls. 345/346.

r'

(

(
cante ao termor

Assiste razão à empreiteira-apelante no to

inicial dos juros de mora.
Antes, porém, convém anotar que a correção monetária ê

devida desde o inadimplemento.

Confira-se, por oportuno:

@
Apelação Cível ne
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CONTRATO ADMINISTRATIVO - Atraso nos

- v.u. - voto n. 631 l.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Contrato

( r"
\

(
Nõo disto deste entendimento o c. Superior Tribunal de

Justiça:

( ADMINISTRATIVO. COIWRATO DE OBRA PÚBLICA'

PAGAMENTO EM ATRASO. CORRERÃO MANDARIA' JUROS'
INCIDÊNCIA.

2

1. "A
cláusulas nele
Decreto-l.ei 2.300/86,
com coríeçao
omisso a respeito o
no caso, se deu pelo
incidência da
a recomposição do
Rel. Min. Teorí Albino

Público, só o libera quando

administrativos às

prevê o art. 44 do
a Administração de pagar

em atraso, ainda que
da avença,
e não pela

nada mais é do que
599.851/RJ,

pe/o poder
incluindo-se

Apelação Cível n' 353.801 -5/4-0(
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15.õ8.2007. P. 266).

Não se olvidando, neste ponto, a edição da jó antiga

Súmula: 43 do Superior Tribunal de Justiça: INCIDE CORREÇAO MONETÁRIA

SOBRE DIVIDA POR ATO ILÍCITO A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO'

$

,r"'

(

( feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se à análise do

termo inicial dos juros de mora. bre
Data vênia o entendimento esposaao pç'-'- '-vv-

Magistrada de Primeiro Grau, deve ser alterado o termo inicial dos luras

de mora. põe destacar que os ans. 397 e 405 do atual Código Civil

Ti [: 1:] i11;1=:1'1i

jartigo 960 do CC 1 91 ÓI ealmente são devidos os juros de mora a partir do

vencimento do termo da obrigação
Confira-se à propósito:

P'
\..

(
(

Apelação cível n' 353.801 -S/4-9g
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M

2. Atrasado o pagamento, em desrespe#o.a
nlratual, os juros de mora Incidem a partir do

momento em que. segundo previsto no contrato, O

de atraso.

(

T ' A Jurisprudência desta Corte .: firme e

g:;:=J=:: ':üF' :=: :=Z'lS: TF
contratual. . , . ......=. á n-,ando o credor. ao

Corte firme
monetária nos

previsão

?. A uni

receber a parcela devida, mesmo em atraso,

avr-ní-ão é quando O ci'odor.
dá quitação

plena. 3. A simples consignação de recebimento no
anverso da natura não induz à quitação plena. n r do

Juros de mora

do CC.

de

mínimo e máximo estabelecidos.

a

Apelação Cível Ro 353.801 -S/4-0y
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o recurso especiall. no que ççi -''luas da recorrente. neste

;=i;Ü;,ü' p'9f:S' .e2 :1''':,E3J% ';S;=''soê. ..
11gs J! n:!: : 8 jÊie.=1.:Í::

l

\

\

/

Ê

afastada
interpretação

rudência desta
não decorre

alicerce
Ademais, a jurispruae'lu" 'ç'-,{n érre da

bá '::=uT:.='.=m=JI @!, er porque
mutatis

onje
estimação

('
mutQtJS

=s:s"'T ;J li 'it .:::;.:=n..:=
==ZZã,, ê.m "m 'óJ'!?.:l!=1.=.'='1=1;='1;1'dl;' ã;i.
=;1'Z='; =;'T''::=.:'='===i"L;l.l;":=1,=n;L,';;'

do notável Civillsra .rvu'T vu'

{:Hqá'! :;@=
Nas situações em que detllg

Barras
damagistério

Morteiro,
obrigação:
económica

"três

içado o objeto da

Cível Ro 353.801-5/4-00
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RSTJ vo1. 1 59 P. 264)-

U

{

Í
«.-. .. ..=::::==.=:=,:=;=='1:;:u======
apelo ou G ra é o da data do inadimplemento da obrigação

(
( ,.t..

6,L

Não prospera' elltretanto, a pretensão da au Ora-apelueles

Sancarlo Engenharia de veí alterados os Juros de mora para aqueles

praticados pelo mercado financeira
:':'.;l;'=. 1. «.;*.« .-.«; ;-'''':i .2J:; l=='=ora à taxa de

cível na 353.801 -5/4- ..
/
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No entanto, não se vislumbra a possibilidade desta

incidência no caso em apreço- , . .
Ora, pese embora ter a autora trazido à colação cópias ae

várias dezenas de contratos de empréstimo por ela celebrado no período

da obra ou nos anos seguintes jfls. 205/215 e ó44/7ó91 e muito embora

em razão direta dos supostos atrasos de pagamentos.

Forçoso considerar, outrossim, que da compulsa aleatória

por amostragem de fração significativa dos contratos, este Relator pôde

constatar que seus valores eram bem inferiores ao valor total do contrato.
Assim vejamos, exemplificativamente:

w.s'=:Ü,R:HUET:n.$H

.r'

\

( ('

(

(
(

Apelação Cível n' 353.801 -5/41ÓO
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Da leitura dos termos dos contratos em questão vislumbra-se

que foram todos eles celebrados com a finalidade precípua de cobertura

esporádica de crédito, capital de giro, cujo vencimento dava-se. no mais
das vezes, no prazo de um mês e, algumas outras, em até seis meses-

Neste ponto, convém lembrar que o valor original do

contrato era de aproximadamente CZ$ 186 milhões, o que equivalia à

época à cerca de 25.000 salários mínimos conforme tabela disponível no

site do Banco Central, cf. cópia de contrato às fls. 28.
Nenhum dos contratos de empréstimo bancário ultrapassou

5% jcínco por centos do valor original do contrato de empreitada, sendo

que a maioria deles foi da ordem de, no máximo, 400 salários mínimos.
Ou seja, não se está diante de contratos cumulativos, no

sentido de que seus valores devem ser somados para aferição de

eventual custo das operações. Ao contrário, os contratos de empréstimos

financeiros acostados aos autos foram celebrados com finalidade

específica e autónoma para períodos específicos e curtos.
Em suma, dos documentos colacíonados pela empreiteira-

apelante não se pode deduzir ter havido a contração de vultosa dívida.

Tampouco se pode deduzir que a contratação de tais empréstimos
decorreram diretamente do atraso dos pagamentos da obra.

Ressalve-se, por pertinente, que a adoção do salário mínimo

serve como mera base de comparação dos valores em questão e foram

utilizados por este Relator tõo somente para esta finalidade comparativa,

nada mais.

(:

('

q.

\

(

?

(.

C Desse modo, tais constatações aliada às demais provas dos

autos, permitem concluir com facilidade que nõo há relação direta dos

empréstimos com o suposto atraso.

Nõo se pode olvidar que toda a empresa de grande porte

precauções.

Anelacão Cível Ro 353.801 -S/4-9
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No caso presente, somente diante de outras informações

contábeis da autora, tais como balanço e demonstrativo financeiro, seria

possível identificar as verdadeiras causas da contratação dos

empréstimos e se. realmente, decorreram dos alegados percalços
havidos na obra do conjunto habitacional.

Sendo frágil a prova à respeito, não há como se aplicar os

pretendidos juros de mercado por suposto desequilíbrio econõmico-
financeiro.

(

('

6.5. Da

Por fim, haja vista a reforma parcial da r. decisão recorrida e

a extensão da procedência do pleito inicial formulado pela empreiteira

Sancarlo Engenharia Ltda« de rigor a alteração dos ónus de sucumbência

fixados pela Nobre Magistrada "a que

Embora a autora nõo tenha decaído de parte mintmo.

sucumbiu om menor parte se em comparação com a requerida, daí

porque, impõe-se a aplicação do disposto no "caput" do art. 21 do

Código de Processo Civil. .: .,.- -n'S
Deste modo, os ónus de sucumbência devem ser QISlílL'u-u-"

requerida COHAB-BU.

No tocante aos honorários advocatícios, considerando-se a

111 dl Ü !$:;11T:l:
Código de Processo Civil.

Confira-se. por oportuno, r. julgados desta

(

f

('
C

'@'

Apelação cível n' 353.801 -S/4-lé11,.,.-'-
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SUCUAHBENCIA - Recíproca - Inocorrência
interesse de uma das partes não inteiramente atendido
Configuração como sucumbência parcial - Verba devida
apenas pela outra parte na proporção do sucumbimento -
Recurso provido JTJ 1 31 /357.

SUCUMBENCIA - Custas - Obsewância do
critério da proporcionalidade Quando uma.das partes decair
em maior parte do pedido - Rateio das custas processuais i?a
proporção de' 2/3 'pelos requeridos e 1/3 .peJaaufora em
p' zão do acolhimento parcial do recurso - Verba honorãría,
no entanto, que deverá ser supo#ada em, sua totalidade

requeridos, vez que fixada

Custas

Passos - 28.09.05 - v. u. - Voto n. 701.

(

(
Este, também, o entendimento do C. Superior Tribunal de

Justiça

PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. SUCUMBÊNCiA RecPPOCA. cpc, ART 21'
'CAPOT'. COMPENSAÇÃO.

Tendo do sido necessário ao autor ingressar

naco, mas na forma do "capot", devendo autor e reu
na-,nnnenreM OS honorários e despesas processuais na

f" forma

compensarem os honorários

OJ 19.0Ó.2000, P. l ó8l-

H
Apelação Cível n' 353.801 -5/4-00
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11- RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ,

Rgl:áil:: Rgl:i=.ãgZiÜ
Publicação/Fonte DJ ] 6.08.1 993. P. l S9971.

No mais, é de ser mantida a r. Sentença por seus próprios e

jurídicos fundamentos.

C

('
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

apelo da COHAB-Bauru e, de outra parte, dou provimento em parte ao

apelo de Sancarlo Engenharia Ltda. para o fim de, reformada em parte a

r. Sentença, fixar o termo inicial aos juros de mora da data do
inadimplemento e, por fim, ante a sucumbência em maior parte da
COHAB-BU, condena-la ao pagamento das custas e despesas processuais

na oroporçõo de 70% e mais honorários advocatícios arbitrados em 10%

sobre o valor da condenação karts. 20, $ 3', e 21, "caput" do CPCI,

cabendo à autora Sancarlo Engenharia Ltda. o exclusivo pagamento de

30% das custas e despesas processuais, mar#idgpo mais a r. Sentença.

(

proporção

\.

(

ma detida .óc

Sídney bbo dos Reis

(

Apelação Cível n' 353.801 -5/4-00
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

OFÍCIO N' 826/09 - mzb
12' VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
Rua João Guimarães Rosa, 215, 14' andar
CEP : 01303-030 - Capital/SP.

{.'
São Paulo, 19 de agosto de 2009

( f'
Excelentíssimo(a) Senllor(a) Juiz(a)

Atendendo ao requerido nos autos da Carta Precatório n'
200961820319215, referente a Execução Fiscal n' 2007.61.11.000800-1, em trâmite
perante a 2' Vara Federal de Marília, que a(o) FAZENDA.NACIONAL ]nove contra
SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA - CNPJ: 52.058.690/0001 -33, para cobrança do
valor total de R$ 590.20 1,85 (ABRIL/2009), mais acréscimos legais, encaminho cópia da
decisão de f1. 44 para cumprünento, solicitando que esse juízo seja informado do
cumprimentodadiligência. . .. . . ..

'' '" Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência os mais elevados
protestos de estima e distinta consideração.Ê

8
!;:P-'F

}l'".l

F'K

1='
<:>

e'

/

{

PAIRO CEGAR CONRADO
JUIZ FEDERAL

('

\

$ Exmo(s) Senhor(a) Desembal'gados(a)
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
Praça da Sé, s/n', Palácio da Justiça
CEP: 01081-900 -- São Paulo - SP

('n



PODER .JI)DICIARIO
12a VARA FEDERAL

SECAM JI)DICIÀRIA DO ESTADO DE SAO PA[JLO ++ MV/FP J'+

JUSTICA
FÊDBRAL

1:;'$ÃÜ l

CONCLUSÃO

Nesta data, faca estes autos conclusos
a(o) M.M.(a) -Jui.z(a). Sr.(a) Dr.(a)

' PAtJLO CEGAR CORnADa.
Sao Pau].o 18 de agosto de 2009

Tec/A:ux/At. Judiciário

l Fls . 4.

q

Processo NO 2009 . 61 . 82 . 031921-5

Após o total cSecretarla.umprimento, devolva-se.

\

/

/'

Sao Pau].o 18 de agosto de 2009

caia o

{'''''
r. despacho supz'a

Tec/Aux/At. Judia.aria
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RECURSO ESPECIAL'N' 1.271.212,: SP (2011/00924594) (D

RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRENTE
'ADVOGADO
RECORRIDO

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Lt;iz EOUARDO FRANCO E OUTRO(s)
SANCARLO ENGENHARIA LIDA(REC. ADESIVO)
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MELER E OUTRO(S)
OS MESMOS

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E'..ADMINISTRATIVO.-. RECURSOS ESPECIAIS-
AçÃO ÕÉDINÁRIA. CONT:RATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO ?!
CONJUNTO nABiTACiQNAL. DIFERENÇA DE CORREÇAO
MONETÁRIA. SOBRE VÀLOkKS DE FUTURAS PAGAS EM ATRASO E
OBRAS AnicioNAis==1=:KXP4RAçÃo::.:nE:..:nAmos=uMEKGrNTES E
LUCROS'JIC:É'gSANfES:. ' JUROS :'.':MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
vx#êÍMEnTÓ:'"CONTKATÜÀL nÃs b.PARCELAR : EM ArRAlo-
gU'CUMBÊNC'H. Kr(:ÍpKOCA CONFIGÜRADA. 8 DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL DOS nÓN(iKÁKios E DESPZSAi. REGRA DO ART. 21,
a.ípuz, . DOiÇCPC. iNcioÊNciA. PERNAS E DANOS. SERVlç9S
COMPI,EMENTARES.'. . ''fESÉ DE EQIJIVOCADA : : QUALInCAÇAO
PROBATÓRIA. ':VERBAL H(jNORÁRIA' MAIORAÇÃO. StJMULA 7/STJ.
API.ICAÇÃo. " RICURSÕ;. t89PzciAt DÁ conAB/BAURU PRoviDO
PARCiA:i,]ÜENll. AMEI,(l NQSRE ADESIVO DA EMPRESA'SANCARLOS
ENGENH)IRIA LTDA: À .QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DE;CISÃO
Cuida:ge' ãétêcüã)s especiais. ipteipüs$gjiiõfCõiílPâiüia de HabjPção Popular de Bauru e

..''= Üm :P%lggll
empreltena - Cohstmção :dç conjunta habitacional Pleito. pelo pagamento de
diferenças de correçãoiq9... . . .-....=- a-ü"'r-v- -- . -'"-"''' '. :iêtária sobre valores .de futura pagos em atraso e sobre

medições adicionais da 'obra; diferenças por serviços .complementares; reparação :e
danos emergentes e lucros cessantes (encargos ãnanceiros e custos da obra» juros de
mora e correção monetária desde o ilícito; juros de mora có.m base nas taxas praticadas
"-v-a''~"'-yuv -'''''''-- ' - '' cial condenando a requerida
pelo mercado financeiro - Sentença de brocedêncja pa. , ... ... b- .,-.... a,
COHAB no pagamento da correção. monetária nas' medições .e,futuras bem .como da
d íêrença das retenções contfatuaisf reconhecida a sucumbência 'recíprocas rateandQ-se

IÜÜ=:;lÜ'i=m.i::=:'lin : ::f:; =:'= ::

H81$ÜIHUWl:hm. :

(
(

!

(

(.i MB(} t'
}l) OC'u tl\ç'

5;08.f:{) } l
1 6:43:29
1>:1gitt!\ l

í? nçn. ]2T]212 ' ?í)l i.;'00Ç)245c)4

código de Car\bole do Documento: OSBgACÜ8.A90t -49Cü8164-84BaOD20E74 . cimo in da LÜ ii.+ie/2006



:z y:,:/".,,.z' ..Í: 6«@-

Competia excltísivanlente à COHAB á . escolha da empreiteira encarregada da
construção bem cama. a comercialização ' das unidades construídas no conjunto
habitacional - Também somente à COHAB .competia a supervisão e ílscalização dos
serviços e obra : CEF mera prestadora de capital - Ausência de
responsabilidade repelida, podendo a. COHÃB nlgurar no pólo passivo da demanda,
4.'.Serviços coinplcméntaies - Reparação Inadhissibiltdade - Contrato de empreitada
global - Empreiteira que fimlou termo de ciência. do estado do imóvel - Inexistência dc
prova à respeito de operação excessiva e imprevista - Impossibilidade da reparação
pretendida, inclusive sob pena de ofensa aos termos do:Edital .e aos demais
concorrentes da.licitação.
5. Custos indiretos de administração da obra pelo atraso - Reparação
Inadmissibilídadc - 'Ausência. dc prova à respeito - impQ.ssibilidade de sua qualltifícação
em posterior liquidação da sçptença.
6. Correção monetária - AgQ$ão do IPC.=} Admissibilidade - índice que melhor I'oflete a
fluhiaçãó da moeda e o c$Étti$pdo período inüacionário das décadas de 1980 e 1990 -
Precedentes daG,;,.STJs.

7.,.Tprpõ iüÍcíâl:Hõê jWO'$1 de nPia~::r;N Êçração = Admissíbílidáde - Obrigação líquida:
IDi;ég a quQjs'ç$ntádo do Vencimento dlS":tóih :..e não da citação ! Artigos 405.e 397 do
CC :(antig(1, 960) - Preced$htês do C. STJ.
8. Jurei :lde Mercado 'j:lIAdo$ão - Inadmissibíltdade - Acej+o probatório que não

demonstfêj;::.ter a autora:: ie socorrido de emÉ+é$timoi.. para '$zer frente a suposta
dificuldade ..Íinanecira derivada do atraso no pagamento - Em$iéstimos destinados ao
capital de gir<lç em dimidi4ta
proporção se cõ®pafado cãm d falar do contrato de empreitada.
9;: Õúus .de sucunibência:- Alteração -. Admis$ibilidadê - Elnbóra não tenha a autora
deéã.ído de liarte nlíiiima sucüdibiu de menor parte - Sucumbência que deve, descarte,
sér:t$j$tribuída de 6oltna: broéêrcional - Inteligência do. art. Í ?l, "caiu't", do CPC
Condénq5lão de c.adá\::ália] üo pagamento dÊts custas e ;despesas do processo
ç$peci6lilêçmente na ra4ãil .de,:, 3Q'Hü-paFawq=j gltltora e de .70%''para a requerida
CÕHXB=BU. . Na tocante aoi :liõbbHáHós"âãi8ilatíçios, consídêrando-sc a necessária

QQmpensação, iilpqçt:éê ã êo$denêíÕêQ.,;da requerida CQn$B-BU no seu pagamento e
btã=habiVadbsléfú10% :

Sentença reformada etft. Éiartê;l='IRecurso da (OHAB itnpiovldo e, de outra parte,
providoSÉarcialmente a aPélêi+ão da autor8 SANCARLO, tão-somente para alterar o
termo inicial dos juros de ;@ó3ja'e a distribuição da sucumbência, mantida no mais a r.
Sentença.

NÓ recurso especial de fls. 1 259/1269, a Cohab/Bauru aponta violação dos artigos 960, do
CC de 1916, 397 e 405, do. CC anual, 21, parágrafo único; do CPC, alélb de divergência
jurisprudencia].

Em síntese, defende a refonna do acórdão quanto ao temia .inicial de incidência dos juros de
mom e a condenação da verba honorália disciplinada pela oügem.

ConbaITa?Ões às f]s. 1.302/1.306 p]eiteando- o improvimento do decurso especial da
Cohab/Bauru.

A Sancarlos Engenhaáa Ltda, no recurso especial adesivo de fls. 1..289/1.296, alega
violação aos artigos 21, parágrafo único, 302, 332, 334, 1, ll e.m, 396, 433, $ único, 436, do CPC,
1.246, do CC de 1916, 10, 1 1, 12, 55, 11, "a",."d", $ 7', do DL 2.300/86.

Sustenta: .a) o acórdão de origem procedeu equivocada qualinlcação jurídica aos fatos
quanto aos serviços complementares realizados posteríomlente com a modiâcação do profeta
original;. assim, desconstituindo. o inicial equilíbrio económico e :financeiro do contrato, sem a devida

remuaiemção, pelo que devam ser ressarcidos, tudo â ser. apurado em sede de. liquidação de sentença,
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sob pena. de chancelas o enriquecimento. sem causa, tudo devendo ier apeado em sede de
liquidação; b) "os ót)ices constantes do v. Acórdão, acerca da exigibilidade de pomienores, un que
consistiria aventados custos indiretos, viola a regra processual (jue o pedido genérico é permitido

Oferecida resposta ao.adesivo (fls. 1.325/1.329) pugnando pêlo inadmis . ..por inteiro, pelas despesas processuais, devendo os honorários serem majomdos. bilidade do apelo

ein face d4 incidência das Súmulas 5;';7 do STJ e diante da ausência de prequestionamento da
matéria inõaconstitucional impugnada. « . . . ..

'g111ilÊGh'"""T';- '- '. - . ...'
101 91/SP, os apelos nobres foram processados.

'.

partir vencimento do termo;

g:lqR=N':%:g"'Knblâ#H",=:#';É{W'g.:=:l
ARTIGO 397,'C4PUr,DOCÓDIGOCIVIL.. . . . . ..-"- 'ue as fatllras de
1. 0 Tribuinal de origem, ao apreciar'o congüntg tatlca, coiisLi'l-'u quv n- '
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2.ed. 2007. pgs 721.722).

3. Na espécie, mora .ex r'e, as consequências da inadimplemento' ocorrem
ilnediatamcnte após o termo da obrigação. incluinga-se a incidência de juros de mora.
segundo o antiga 3.95 do..Código Civil: "Responde o devedorpelos prquízos a que sua
mora der causa, mais juros, atualização dos valores moiletáfios segundo índices oficiais
regularmente estabelecidos, c honorários de advogado
4. Recurso especial não provido. (REsp ]:21 1.214/RS, Rel. Min. Castra Meiga. DJ
de 14/2/201 1).
DIREITO' PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. St3MUtA N' 21 1/STJ.
TOMADA DE PREÇO . FORNECIMENTQ} DE MATERIAL. OFENSA AO
ARTIGO 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MORA DO
DKVEDOR. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL.,, TERMO ' INICIAL.
INTERPELAÇÃO EXTRA;yD[CIAL. POSSIBILIDADE.

1. "1hadmissível reéursc .Éspqciat quanto à questão que, a çlespcito da oposição de
embargos declaratórios, nãó Êoí'apreciada. pelo Tribunal a que." (Súmula no 2 1 1/STJ)

2. A Clãs.,a:qlg Hgl)89nap clip'd$:*j'9qlfa:banda;3pida#dg=sç"de dívida impava, sem
que:'ol.prüzõ"i4$:paganlalib se êãêoütrp..dS$nídd, a incidência :de juros e a atüaliiação
monetária .têú,incidência a partir da intdrpe14çêo do devedor pelo credor, como prevista
nos artigo.$''397 do CódigólCiviJ. e ]', $ 1' da Lêi;.6.899/8] , ou seja, contados da data cm
que se .dbu a intcrpe]ação extra]ii'dicia], em .07/12/98 (f]. 13).

3. Nos tél@os da léi civil, ó iti:ãdimplcmento de obrigação, positiva e líquida, no seu
ternto, çonétítyi dê plenoj4ireitbjem mora o deQêaor: Inexistindo: esse termo. a mora se
constitui mediante interpelação:judicial ou extrajudicial.
4. " Imprescindível a comprovação da mora, segundo o art: 1.071 do CPC. mas
idexisteqte exclusívi.dado Ido meio.,de comprova'là pelo protesto, em face do art. 397 do
nóvó. Código Civilj: razão lpelâ lqual, para tanto, é po$slvel optar pela realização do
protê$t? ou pela inteÉpdlãçãa judicial ou extrajudicial." (RE$p 685906 / SP, Rcl.
Ministb#.NANCY ANDRIGHI, DJ 22.08.2005 P;.272).

5::.1nn$tg ofensa ao art: S35? 1 ç. it,dQ:,ÇPÇ,:lq!ando, apesar qç.rqeitados os embargos
de decluação opostos pêlo rQponente, a$ questões IFvant4aãs ' nas apelações e nas
Foptra-razões fQtaid,devidãme#te ênãentadas pelo TTibl$al de origem, que decidiu a
lied, êõtü:=Wüdaménto iiQ.$..ele@çntós qiie llêhtendéu.laplicáveis e suficientes para sua
solução, ainda que em'séíitido contrário à pretensão do recorrente.

6. Reçursõ Especial conhêeiqo em parte .e, nessa, não provido. (REsp 998.890/RJ,
Rel Min. Carlós Femandês Mathias, Des. Federal Convocado, DJ 4/8/2008).
C[VIL. : ADM]NiSTRAT]vo::: RECURsos ESPEciAIs:. rNAniMptEMKNfo
CONTRATUAL.- PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO. 'JUROS
MORATORIOS. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 960 DÓ
CODIGO CIVIL DE 1916. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE
CONHECIDOS E, NESSA PARTE,'DESPROVIDOS
1;. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados atrai a
incidência dâs Súmulas 282 e 356/STF.

2. No caso dos autos, resta confjgurada a denominada cora ex re (art. 960, primeira
parte, do Código Civil de 19]6), na. qual a simples descumprimcnto da obrigação
constitui o devedor eú mora em razão do termo estabelecido pelas partes, sendo
desnecessária a constituição em Hora da. devedora, com os jilros moratórios devidos a
partir do vencimento contratual das parcelas em atraso, por se tratar de inadimplemento
de obrigação positiva. e líquida
3..Frei;edentes do STJ.

4.. Recursos espeéiajs parcialmente conhecidos ê? nessa parte, desprovidos.. (REsp
465.836/RJ, Rel. Min: Deni.séAmida, DJ de 19/10/2006). ' ''

)

\

\

/

(.; »l B(j !

DactiTnc11t {}RC$p 12'
15:43:29
P;:igitlil 4

men.to eletr6n co VDA3900282 assinado eletnonlamente nos termos do'AR.lo $2a incisa 111 da Lel 11.419/2006
SignatárlÓ(a): MINISTRO Benedlu éónçalves Assinado em: 2S/08/2011 i6:43:34 ' ' '" ' ' .'- --- '--' '
Código de Coro'ole do Documento: 05BSACB8.A9B1-49CE-8164-84BC60D29E74

iD l i /r)UU345c) .4



[ '+ o C,

n.d'..,...r.Á3

,':
monetária nos pagamentos em atraso, iüesmo que não ha:ja previ-são contratual.
2. A Única exceção. é quando o credor, aó receber a parcela devida, mesmo em atraso,

dá quitação plena signação de recebimento ho anver'se da natura não induz à quitação

plena. s de mora devidos a partir do Vencimento de cada parcela em atraso, nos termos
do aN. 960 do CC, por se tratar de inadimplenlento de obrigação positiva e líquida.

:U $$:1ülkTü3; Ji ::i:h:ia::u=
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ATO DE' I'MPR9BIDADE. PENALIDADES. iNAPLiCABILIDADE DA LEI N.'
8.429/92 IM AÇÃO POPULAR.)

:. Os embargos dc declaração são cabíveis quuldo houver no acórdão ou sentença
omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535, 1 e 11, do CPC.

2. A sucumbência recíproca, uma vez caracterizada, impõe a distribuição proporci.anal,
entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatício$.- nos termos
do art: 21 ,capot,:do CPC.

3. Emba!'gos de declaração acolhidos para determinar a distribuição proporcional lias
ónus sutlumbenciais, na lnedída da derrota de cada parte, a ser verificada pelo juízo da
execução nos termos do art. 21, capiíf, do CPC. (REsp 585.622/PB, Rel. Min.
Peçanha Mastins, DJ 13/6/2005).
COME.RCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PROPOSITO NITIDAMENTE ]'NFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AÇÃO .F:REVIS10NAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE
CREDITO EM 'CONTA',CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA.
JUKos-KEmu$EK+TQKiosj::l;IMITAÇÃO:::grAXA:MÉnm. APURAOA PELO
QAHÇO-' CEIIIR$L::;CAPITAL,IZAÇÃ9- MENSAL DOS' JUROS. MP.. 2.170-36.
,ónus SUÇÇTMBEwcrAls. COMPENSAÇÃO..iMPKOviMENro
1. A 2" Sé$ãa do STJ, na julgamento do REs]5 à:. 715.894/PR (Relatora Ministra Nancv
Andrighi. :pol- iTlaioria,'julgado çln 26.04.2006) entendeu que a àusênéia do percentual
contratado,',çdntraposta pela inequívoca incidência de juros reióuneratórios no contrato
autoriza a aplicação da taxa média de mercado;para operações ãa espécie, à época da
formatura dó ájinte.

:ll;. Ao apreciar. o ,REsp n.; 602.Pó8/RS, esta Corte fírinou que nos contratos ünnados
ât)ós 3 1 .03.2000, data da publicação da Medida Provisória n . 1 .963-1 7, revigorada pela
UP-p. 2.170'36,. em vjgênqia graças ao art. 2' da Entenda Constitucional n 32/2001.é
admí!$Üvel a capitalização dosjurós em período inferior a um atid.

111. Quando ocorrer Süwmltência parcial n$ ação, impõétn-se a distribuição e
c.onlpçn$ação dc forma recíproçê::ç. l.propotçbpal dos honorários advocatícios. nos
termos do art. 21, capuz da lel processual

!ã'.:!jmbargoE.geçlpray11.f)s rçce.biZloi: f?ong agravo =gi$êdtal, improvido este.(AgRg
nõ':R=Eê$ :rY05.641qR,=Rel=:À4ià. Aluir.Fãéiàãtúõ'Júnior, DJ de 24/3/2011 j. .
AnMiN.rsTKATivo"':'"$AxrFA" DE ENERGIA ELÉTRlcA = REAJUSTE' .-
PORTARIAS 38 E 4S/86 DO DNAEE.-: ILEGALIDADE DURANTE O
CONGELAMENTO.. DE]PREÇOS '- CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS -
SUCUMBEN.CIA RECÍPROCA - ARTIGO 2], CHPU= DO CPC
1. E fímie a jurispmdência,desta Corte no sentido da ilegalidade dos aumentos de
tarifas de energia clétrica instituídos pelas Portarias 38 e 45/86 do DNAEE, dtlrante o
período de congelamento dc preços estabelecido pelos Decretos-leis 2.283 e 2.284/86.
2. Ta] ilegalidade só perdurou até a edição da Portaria 153/86, quando sobreveio novo
sistema tarifário e não havia mais a proibição do congelamento de preços.
3. Tendo ejn vista que o pedido forlnuladõ foi nosentido da exclusão dos aumentos das
faturas de energia elétrica durante o período de vigência das portarias e nos períodos
posteriores é de se aplicar a regra do art. 2], capzrf do CPC, impondo-se a distribuição
proporcional. dos ]lonorários e das despesas entre as partes.

4 Na restituição dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de energia elétrica
cm decorrênciat da ilegalidade d0 3'eajuste durante o. congelamento dc preços incide
correção monetária pelo IPC, a partir de cada pagamento indevido e juros de hora de
6% ao ano, a partir da citação.

5.Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.070.927/SP, Rel. Min. Eliana
Callnon, DJ de 26/2/2009).
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ADVOCATJC10S. '.NÃO-CARACTKKiZAÇÃO' DE VALOR ÍNFIMO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJE 389/STF. " ' ' '
1. A remissão contida no $ 4' do art. 20.do Código dc Processo Civil. relativa aos
parâmetros a serem considerados pela magistrado,para. a fixação dos honorários quando
for vencida -a Fazenda Pública, refere-se tão-somente às alíneas do $ 3', e não aos
limites percentuais nele contidos. Assim, ao .arbitrar a verba honorário, o juiz pode
utilizar-se dc percentuais sôbre o valor da causa ou da condenação, bem assim fixar os
honorários em valor detcminado. Outrossim, a fixação dos honorários advocatíbios

com fundamento óo g 4'. do art..20. do Código de Processo Civil dar-se-á pela
apreciação equitativa" do juiz, em que se evidencia ufn conceito i)ão somentejurídico,

mas também subjetivo, porque representa um juízo de valor, efetuado pelo magistrada
dentro de uln caso específico. Portanto, a .reavaliação do critério aditado nas instâncias
ordinárias para a arbitramento da verba honõrátia não sc coaduna, em tese. com a
nâl preza dos recursos éspeéial; e extraordinário, consoante . anunciam às Súmulas 7/STJ

2. Sobre o a:santo,:ta,Cole Espêciql:f:aq«:decidir o$..EREsp494.377/SP (Rel. Min. José

Apal4gl:lãa "Ho11Âeéê,:lDi- de if#t2Q.iJ5;1 r"333): íê2"cbiiignar Ina ement& o seguinte
+ntehdimenço:'çE"bettinente nd tecursó cÉbecial a revisão do calor dos hónoráríos dc

advogado ..qiiando exorbitantes ou . ínfimos": .Nessas hipóteéds excepcionais (valor
excessiva. ou irrisório dã lverbà honorária), Hlcbu decidido no júencionada precedente
que a nx:Eêão dos honorários não implica o : eexàme de matéria fatiga. Convém anotar
que a SeÉqnda Seção, ao julgar o REsp 450:163/MT '(Rel: :p/acórdão Mín. Aldir
Passarinho JüHf)r, DJ d&.23.8ê004, p. 117), tâmbéin emendou: :'O conceito de verba
:ínfima não está.:.necess4fiamêüte atrelado ao; montante da causa, havendo que sc
considerar a. exprrsão lêconõhica da soma l arbitrada, indiüdualrúente, ainda que
represente pequetíõi pçrceÕÇual {ie .comparado ao áa causa.

5. RHurso especia] 'iãb:çonliecido (REsp 943.698/SP, Rel. Ministra Denise
;kr!#4 !romeira Turma, i)Jé á/$#QÇ).8).

5. Nessa linha é a jurisprudência ão STi:

;a jurisprudência desta Corte, entretanto, sensível a situações em que salta aos olhos
a inobservãncia dos critérios legais para o arbitramento do valor justo, passou a admitir
a revisão em sede especial .quando se tratar de honorários notoriamente ínfimos ou
exagerados, o que sc faz considerado cada caso eh: particular. Assim, saber sc os
honorários . são irrisórios ou exorbitantes .requer, necessariamente, a apreciação das

$$1$$ÊÜ#a: íHljll HM
- "decisão embargada que guarda silnétfia com o acórdão proferido no EREsp
4943.77/SP, da Corte Especial, no Sentido de que é pertinente, no recurso especial, a

: ':Elw%.= ã=:1;=='u u='h:':=:::::;!kllh!
a Súmula 7 impede a revisão da valor fixado a título de honorários, quando êstcs não

se apresentem excessivos ou irrisórios" (AgRg na Pet n' 4408/SP, Corte Especial

e 389/STF

[
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rosé Amando da Fonscca, DJ dc 01/07/2005);J

Í==ii==';='Ui;,;i; =11/:,::=s: K; 's:=r;''-~ «'-. "'!-. ,«,:

Z&vgscki, DJ de 29/98/2005);

8.AgtãXoregimentalü$q-Pr . .... .. .,[...],. ,.. -" ) Po (AgRg no REsp 961.199/$F, Rel. Ministro José

empresa Sanéulo Engenharia Ltda.
publique-se. Indmem-se.

Brasília (DF), 25 dé agosto de 201 ] .
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ABRE no RECURSO ESPECIAL N' 1.271.212 - SP (2011/0092459-4) (f)

RELATOR
AGRAVANTE

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
SANCARLO ENGENHARIA LTDA
EXTRAJUDICIAL E OUTRO
CRISTIANO DORNELES MELER E OUTRO(S)
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS M]LLER E OUTRO(S)
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
LUIZ EDUARDO FRANCO E OUTRO(S)

EM LiQUínAÇÃO

ADVOGADOS

AGRAVADO
ADVOGADO

('
RELATORIO

O SENHOR MIN!$TRO. p$NEDl:llq:GONÇALVES(Relator')t Trata-se de agravo

regimental intfçpbito por Saaçlârlo"Éngenbaria Ltda. e Ouço contra decisão, assim ementada:

SEGUIMENTO. - «;:-&

Os agravantes, em síntese, sustentam: a) é preciso proceder a adequada valoração jurídica

dos fatos certos e provados a ãm de assegurar o ressarcimento dos serviços suplementares

realizados em momento posterior à contratação, sob pena de chancelar o enriquecimento sem

causa da contratante, tudo a ser apeado em liquidação de sentença; b) os pedidos contetnplados

ab face da COHAB dizem respeito a benefícios secundários, o que deve ser indicado como parte

mínima do pedido, devendo, assim, a Empresa Habitacional responder, por inteiro, pelas despesas

e honorários, c) não tem cabimento a pretensão de discutir os honorários advocatícios, fixados em

10%(dez por cento), de fama proporcional, pois já houve a disüibuição de acordo com o
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decaimento de cada parte na demanda

Aduz que a pretensão ora articulada não encontra óbice na Súmula 7 do Superior'

Tribunal de Justiça

É o relató-io
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AgRg no RECURSO ESPECIAL N' 1.271.212 - SP (201 1/0092459-4) (f)

;ã?T"3m m=mW:;z;KKül.If'=;J'=:=1;
va de que os valores

(

rt desequilíbrio * couõmlco-nnqpcenu uu 'v"

iB ;iiiii'!gÜ:iüli : bÁ: '";«: « ':"
5. Agravo regimental não provido;

(.

{'

VOTO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): O agravo

regimental não merece prosperar.(
Demanda ordinária visando obter indenização por diferenças de correção monetária e

perdas e danos em relação a contrato de empreitada de obra pública.

lementares ao inicialtnente previsto no contrato administrativo e a eventual possibilidade de

Infere-se que a pretensão das agravantes de obter a reparação por serviços

j, }! \\\ t.l iTç'

l 'r:2 '1 .Ó.9
(ixt !.}cj
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se apear, em sede de liquidação de sentença, custo indiretos de administração pelo atraso no obra

encontra óbice na Súmula 7 do STJ

Quanto aos temas, o acórdão do TJSP assentou às âs. 1.220/1.222

danos além dos pataQqrés já admitidos pela r Sentença recorrida
6.] . Da pretendida reparação por serviços complementares.
Não prospera.1+.=prçtensãg:xda' apej#ptg.*.$9pçgBq'&qgçpnana üluü. uç - u' '-

:E:i%lk:.ü::s:. $ ::.=áq.:=,'::=:
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SZB lgEilgRllllg:l iB:!i B
l-õe considerar neste ponto, que nada há nos autos a indicar a impo.ssibilidade

e conhecimento da real situação do imóvel quando da fomlalização Qa propor'a

proposta dos concorrentes
Confira-se à pr
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improvida (TISP, Apelação Cível caIU Revisão n. 697.966-5/5 -
São Paulo - 12a Câmara de Direito Público - Relator: Luiz
Burza Neto - 14 11.07 - y U. - Voto n. 8.898)

6.2. Do pretendido ressarcimento por custos indiretos de administração pelo

Também não prospera a pretensão de ressarcimento por supostos custos

prejuízo.

S45./34Ó.

Tem jiõlüeqwvpço«.qW«á=róGlão ãcótd;) ]?eiiQiliq=,nQtçpyCÕ;l:lihconüa óbice na Súmula

(.

7 do STJ

C Quanto

Civil
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Deste modo, os ónus de sucunlbência devem scr distribuídos entre
de maneira proporcional. Cabe, assilxt, a

condenação' de cada qual no pagamento das custas c despesas do
processo especificamente na razão de 30% (trinta por cento) para a
autora SANCARLO Engen])aria Ltda. e de 70% (setenta por cento)

llÊ:117E R%:::: H:=='i; ?:l
l:ãã?à=il=hr=lüi'= 1:::i- ..:':.':.=: s:
Processo Civil. atado, que o Tribunal de Origem reconheceu

0
Infere-sc do trecho listado, que o Tribunal .dc Origem

&
!o mais, 11 pagallllnlto e4çiusivi!;!»ü' o restante à ::L' a do habitação Popular de

";lkãn#ilüÜÜ 4m:?;
rmado' ç-. to. confira-se :o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal

.de Justiça:

::;:BÜâ:'':=:==s:'=::d:=t::'====:rã=
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SUCUMBENCiAIS. COMPENSAÇÃO
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POPU'LAR.)
1. 0s embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão
ou sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do
art. 535. 1 e 11, do CPC
2. A sucuinbência recíproca. uma vez caracterizada. impõe a
distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais
e das honorários advocatícios, nos termos do art. 21, capPr, do CPC.
3.. Embargos de declaração acolhidos para determinar a distribuição
proporcional dos ónus sucumbenciais, na medida da den'ota de cada
parte, a ser verificada pelo juízo da execução nos tet'mos do art. 21,
caPKr, do CPC. (EDc] no REsp 704.S70/SP, Rel. Min. Lula Fux, DJ dc
3/3/2008).

Friso-se, por oportuno, quc, no tópico, não tem incidência a Súmula 7 do STJ,
pelo fato' de já constar no.;acórdão de origem que ocorreu o decaimento proporcional
das empresas demandas..('

No .ilésÚo sentido;:o bmnuncia$ento !ecente daPfilneira Turina:

3=. #';=sn ü. :'=ww ,â. m .:i: xm
Zavascki, DJ de 9/8/201 1).

\.

Por íim, a jurisprudência deste Tribunal é fine no sentido de que a revisão do percentual

estabelecido na origem, a título de honorários advocatícios, desde que não exorbitantes ou

in.isórios. tal colho no caso em apreço(fixado em 10% sobre o valor da condenação, com base no

art. 20, $ 3', do CPC), não é suscetível de análise na via eleita, por força da incidência do veta

(

tumular 7 deste STJ

A propósito: "Para inHlrmar o acórdão recorrido, no tocante ao quantum fixado a título de

(ix't n(} {
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honorários (10% sobre o valer da condenação, ainda a scr liquidado), faz-se necessário o

revolvimento do conteúdo fático-probatório e dos critérios especíõlcos adotados na origem, o que é

inviável em sede de recurso especial pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula desfia Corte."(REsp

1.251.166/SP, Rel. Min. Mouro Campbell Marquês, DJ de 29/6/201 1).

De igual modo, os seguintes precedentes da Primeira Turina deste Tribtuaal: REsp

943.698/SP, Rel. Ministra Denise Amido, Primeira Turma, DJ 4/8/2008, AgRg no REsp

961.1.99/SE, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 4/8/2008, REsp 750.170/PR, Rel.

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 13/3/2Ó06.
(

Emface gqi.e©ostõ, nego" : , .pfõ$jlnentã ãõ:üglavo~ regimental

\A.q.#

C
É êrmo voto

(

.{ B
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

RE$P 1.271 .2$2Número Registro: 201 1/'0092459-4
/ $P

Números Origem: 11031999 3538015601 99106148772003 99403081013550001

EM MESA JULGADO: 27/09/2011

Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

( Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AUR€1.LIO:.yl.rlcÉi=lQjvÉiGA' :K.íqS
Secretária
Bela. MÁ.RAIA ARAUJO RIBEIRO (em substituição)

C AUTUAÇAO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRENTE
ADVOGADOS

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
Lui2;:nDUARDO:ÊnANCO E ouTRO($)
êANdÁnLO ENGENHARIA LIDA (REC: ADESIVO)
cnlSTÓVÃO COLOMBO DOS Relê MILLER E ouTROÇS)
CRISTIANÓ.DORNELES MiLLER E OUTRO(S)
OS MESMOSRECORRIDO

ASSUNTO: DIREITO:

e.QO.t [atps: Administrativos

AOMINisTnPXivó É OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

AGKAVó:iitÊciweNTAL

AGRAVANTE

ADVOGADOS

SANEAR(Õ eNCENHARl4 llõA.-:eM :uayiDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E

:EMÉÜ':k=gH;=';'
LUIZ EDUARDO FRANCO E OUTRO(S)

(

AGRAVADO
ADVOGADO

CERTIDÃO

sessão realizada nesta data. proferiu a seguinte decisão:
Certifica que a egrégia PRIMEIRA TURMA. ao apreciar o processo em epígrafe na

Turma, por unanimidade. negou provimento ao agravo regimental. nos termos do

( voto do Sr. Ministro Relator.
A

Os Srs. Ministros
Maia Filho votaram com o Sr. Ministra Relatar.

Teori Albino Zavascki. Arnaldo Esteves Lima e Napoleão Nunes

Licenciado o Sr. Ministro Francisco Falcão.

i1ll ili êliil ini 2011/0092459-4 - REsP 1271212 Petição = 2011/0028695-4 (AÇ;Rg

m=: g'awmgH '=mu\ âuwÍ?? :;.
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AgRg no RECURSO ESPECIAL N' 1.271..212 - SP (201]/0092459-4)

RELATOR
AGRAVANTE

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
SANCARLO ENGENHARIA LIDA
EXTRAJUDICIAL E OUTRO
CRISTIANO DORNELES MELER E OUTRO(S)
CRTSTÓVÃO COLOMBO OOS REIS MILLER E OUTRO(S)
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
LUIZ EDUARDO FRANCO E OUTRO(S)

EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADOS

AGRAVADO
ADVOGADO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E j\DMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO KSPECIAL.:': . AÇÃQ,,.INDEX.IZATÓRIA. CONTRATO
ADMln,isTKAFfVolcoNSTRIJÇA.Q,.l)E coNjuNTo"nABnACIONAL

REVISÃO. '' SÚMULA :7 DO STJ. INCIDÊNCIA. {tSUCUMBENCÍA
kZCÍPROCA. APLICAÇÃO DA REGRA DO(ART. 21, CUPUt DO CPC.
1. 1)emanda ordinária visando a obtenção de indenização par diferenças dc correçãa
monetária e perdas e danos em:relação a contrato de empreitada dc obra pública.
2. O acórdão do TJSPI paa aÊastat:a pretensão reparatória dos agravantes, disciplinou:

a) não h4.prova acerca ..da nali2àção de serviços complementares ao hiGialinente
úátivo aue evénüialmente tenham representadoprevisto nõ«,. contrato adiüinlstrativQ

desequilíbliQ..económico-fipaqceim:~dg çongato, destacando-se; nesse aspecto, o
exame de oerícia acostada áos autor;.b) "nãa vinga a assertiva de que os valores

porveJglu;l! deviqq$. pgdeqqm.lsPr q!;gnti$tpdQg..i)or,oçqsiêd.aá liquidação da sentencia

lli # ÜiiÜii iÜ=1=.:=:U:.':=s:
na via eleita. esbarra na vedação ,simular 7 do STJ.
3 A revisão do percentual esfàbélêcido na origem, a título de honorários advocatícios,
desde que não exorbitante ou irrisóüo, não é suscetível de eKailae na via eleita. por
força da incidência do veto tumular 7 desta Corte Superior.
4. Reconhecida a sucumbência recíproca pelo Tribunal de oilgem, as despesas

processuais e a verba honorária devem ser distribuídas e compen.fadas de fomta
nroporciona], consome detemlina o art. 21, capzíZ, do CPC.(AgRg no REsp
1.161 .524/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 9/8/201 1).
5. Agravo regimental não provido.

:W}.

Ç
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Relator.
Licenciado o Sr. h4inistro Francisco Falcão

Brasília (DF), 27 de setembro de 20 1 1(Data do Julgamento)

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator

f
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RECEBIMENTO
Recebi estes autos do E. Tribunal de

Justiças- Seção de Direito Público. Bauru, 05/12/2011
Eu, (í1ll (Cibele Petenuci), Diretora de Serviços
subscre#i

CONCLUSÃO

Eim 05 de dezembro de 2011 faço os presentes autos
conclusos a Juíza de Direito da I' Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Bauru, Dra. ,,Begina Aparecida
Caro Gonçalves .
Petenuci }

Eu, C4'l , (Cibele
sub screvi ./

Autos Ba 18 4 ]. /0 6

Vj.stop .

1. Ciência às partes do retorno dos
autos

Maxi.reste-se a vencedora

2. Verá.fique, a serventia, a exi.stênci.a

de autos suplementares, bem como de peti.ções para
j untada

3 Decorrido o prazo do art 475-J $ 5'

do CPC, sem mini.gestação, arquivem-se os autos
Int
Bauru, 05 de dezentbro de 2011

ro Gonçalves
Juá.za de Di.rei.to

DATA

Em aS /Ã.2.J /2011, recebemos estes
cartóri.o. Eu Z#\ (Cibele Petenuci},

y
autos em
s ubscrevi

CERTIDÃO DE P[JBLICA(
Certifi.co e dou fé o r. despacho

supra foi.' dlsponi-bi.llzado no Di-brio Ofi.cial Eletrõnico
em ' , consi.deram(io-se data da publicação
o pri.mei.ro di.a útil subsequente

Bauru,
Eu, Esc. / subcrevi.



)'

} EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA I'VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE

BAURU

r'

F-«

( Ref.: Despacho de fls.1437

SANCARLO ENGENHARIA LTDA., por seu procurador.

CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA (CPF/MF

170.683.038-62, RG. 26.155.660-5. OAB/SP 195970). na

AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (Proa. n'

g106148-77.2003.8.26.0000/50001, n' de ordem 1841/06)

movido contra a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR

DE BAURU -- COHAB/BU, ante r. despacha de fls.1437 e já

extraída as cópias dos autos, após trânsito em julgado.
rio rezo dcguarda

17nf

OLÉA:ERECARLOS +B

OAB/SP 195970

P.. Deferiment(}. /

Bauru."26 de ma?bQ de gl)12
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CONCLUSÃO

Aos 1 1 de abril de 2012 promovo a conclusão destes autos a MMa. Juíza

de Direito, Dra. REGINA APARECIDA CARO GONÇALVES, titular

da I' Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru. Eu,
.(Alcione de Oliveira Meneglliti Pereira), subscreve.

Autos n' 1 .841/06

Vistos.

Fls. 1 .440: aguarde-se por seis meses

Decorridos, alquivem-se.

ht.

Bauru, d.s

Juíza de Direito

DATA

de abril de 2012 recebi estes autos ejn cartório

Escrevente, subscrevo.

Em ê

\

CEEI'nÃo pus:JCAdo
Cera e dw Ê} ciw o(a) =::-
cídl; (k ': .s..
Diário óa JtMiÇa

2nç< )/@pacha(y/atc-
...R:::.S#dispeniblliz d$ sc

JÍa@lglü.
se dat ! (l Jí.;:8Çã0 G pi'Ír irÍ)

su

BaurtÇ.

Eu. 3UI)$Cfê\rÜ
-là.,

lviarl?:
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CONCLUSÃO

Aos 30 cle janeiro de 2013 promovo a conclusão destes autos ao MM.

Juiz de Direito, Dr. FABIO CORREIA BONINA,iâuxiliar da I' Vara da

Fazenda Pública da Comarca de Bauru. Eu, ....,)( iene de

Oliveira Meneghiti Peneira), subscreve.

Autos n' 1999.013622-3

Vistos.

Arquivam-se.

Int.

Batam, d.s.

lábio CorreiaWni

Juiz de Direito A\xilil

DATA

Em .ãe. de janeiro de 2013 recebi estes atltos em cb

...&l.., Escrevente, subscrevo.
/
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/\ Recictando hoje.

áb lun::Jp-""'
-""''''!\ C©MPPj N iA DE }lP.BEI'AÇAO POPULAR D1: 8Aa.HRUCOHAB Av.NaçõcsUnldas,n.o3a-31 1-10S-Bauru-SP-Fine(14)3235-9222 pág: l

..,.,.. $x..-'

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA lg VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BAURU/SP

Processo R.a OO].3622-70.].999. 8.26.007].

Requerente: Sancarlo Engenharia Ltda.
Requerida: Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB/Bu

a
l$

g

Ê
5
ae
à

;*.$i*'v';
.#

(

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

COHAB/BAURU, já qualificada nos autos da ação em epígrafe, movida
pela SANCARLO ENGENHARIA LIDA, em trâmíte perante este r. Juízo,
vem à presença de Vossa Excelência, por seu advogado infra-
assinado, requerer o desarquivamenta do feito (guia anexa).

Após, requer, sejam as intimações que se fizerem
necessárias publicadas em nome do subscritor da presente

Termos em que pede deferimento
Bauru, 19 de janeiro de 2015.(
aüããÉa,.;=Giã'

advogado- OAB.Sp215.'060
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BAURU
FORO DE BAURU
1* VARA DA FAZENDA PUBLICA
Rua José Raiz Pelcglina, 6-60, Vila Aviação - CEP 17018-620, Fome
(14) 3223-1700, Bauru-SP - E-mail: baurulfaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30mín às }9h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Físico n

Classe - Assunto

0013622-70.1999.8.26.0071

Procedimento Ordinário - Licitações

Sancarlo Engenharia Lida
Cohab Bauru

Requerente:

Requerido:

CERTIDÃO : Aíe Ordjnató rie

Certifica e dou fé quc, nos termos do art. 162, $ 4a, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrõnico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Autos desarquivados c à disposição em cartório pelo plano legal.
Nada Mais. Bauru, 06 de fevereiro do 2015. Eu, lgl;?.(, Elainc
Tolos, Escrevente Técnico Judiciário.

(



Foro de Bauru
Certidão - Processo 0013622-70.1 999.8.26.0071

Emitido em: 1 0/02/201 5 1 1 :38

Página: l

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifica e dou fé que o ato abaixo, constante da relação n' 0049/2015, foi disponibilizado na página
817/B20 do Diário da Justiça Eletrõnico em l0/02/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Roberto Antonio Claus (OAB 1 1 81 75/SP)
Jesus Antonío da Salva {OAB 1 1 851 5/SP)
Cristiano Dorneles Miller (OAB 1 27794/SP)
Sergio Luis Nery Júnior (OAB 198861/SP)
Andreia Cristina Fabri dos Rios (OAB 1 99309/SP)
Milton Carlos Gimael García {OAB 21 5060/SP)
Cristovao Colombo dos Reis Míller (OAB 47368/SP)

(' Teor do ato: "Autos desarquivados e à disposição em cartório pelo prazo legal

Bauru, lO

Marlene A
Escrevent



Foro de Bauru
Cornprovante de Remessa

Emitido em : 05/05/2015 - 'í 7:05:36
Página: l de l

Lote : 2015.00101729
Remetido : 05/05/201 5

Origem : Cartório da la Vara da Fazenda Pública
Destino : Cardos Frederico Pereira Oléa

.R

Ti de a
rócessó(X$3ord>l

0013622-70.1999 .8 .26 .0071

0041842-34.2006. 8. 26. 00712

0044700-67.2008.8.26.00773

Processo

Procedimento Ordinário
iâÍS

Engenharia Ltda x Cohab

:ó'JháÁ

!mpugnação ao Valor da Causa
Bauru

Companhia de Habitação Popular
de Bauru x Sancarlo Engenharia
Lida
Sancarlo Engenharia Lida x
Companhia de Habitação Popular
de Bauru Cohabbu

Decisão
Provisório de

Total : 3

Recebido em / / Hora : Por

(

SAJ/PG5 sompLAbi



COHAB
E

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA EM 13AURU - SP

ÜE,

i#'3

+00136227019998260071+
f'

Ret.: processo n' 0013622-70.1999.8.26.0071

HmR.Zi?lllie.1;'38 1:iT:Sli Zâ 3
processo em referência. para fins de estudos.

(

Termos eln quc
P. deíbrimcnto

Bauru, 09 de março de 2016

/'
CLEBI

1,.C%B$
(SP
.2@

{'

Av. Nações Unidas, n.a 30-31 - CEP 17011-1a5 - Bauru - SP - Fome (14) 323S-9222



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BAURU
FORO DE BAURU
la VARA DA FAZENDA PUBLICA
Rua José Ruiz Peregrina, 6-60, Vila Aviação - CEP 17018-620, Fome:
(14) 3223-1700, Bauru-SP - E-maU: baurulfaz@tjsp.jus.br
llorário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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Processo Físico n'

Classe - Assunto:

Requerente:

Requerido:

00]3622-70.1999.8.26.0071
Procedimento Ordinário - Licitações

Sancarlo Engenharia Lida
Cohab Bauru

Certiülco e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado,
nos termos do artigo 162, $ 4' do C.P.C., Normas de Sewiço da Corregedoria e
Comunicado CG n'. 1307/2007.

;+g'''

Pâl'â

( ( X) cientiHlcá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias
sem manifestação, os autos rctornarão ao arquivo(item 128.5 do Cap. ]l das NSCGJ).

Baum, 16 de março de 2016. Eu, .,........, Nau Coutinho Botelho, Escrevente Técnica
Judiciário.

(



Foro de Bauru
Comprovante de Remessa

Emitido em : 06/04/2016 - 1 0:25:12
Página: l de l

/'
071 .201 6.00067068Lote

Remetido : 06/04/2016
Origem
Destino

Cartório da la Vara da Fazenda Pública
Cleber Speri

ProcessoTino de
Ord QlllPrócessol

0013622-70.1999.8.26.0071
Classe
Procedimento Comum

Pártê$: bHnéi

Sancarlo Engenharia Ltda x Cohab

Companhia de Habitação Popular
de 8auru x Sancarlo Engenharia

Vãtüineil Folhas
8

Í''BÕà i Óiã-34.200õ. õ.2õ.oozl Impugnação ao Valor cia Causa

T''Tõõã:i7õ&õZ)óóe. 8. 26. o07í
Lida xSaneado

Companhia de Habitação Popular
Batam Cohabbu

Total : 3

Recebido em /; / Hora : .....: Por

(

f
\

SOFTPLAN

SAJ/PG5
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ I' VARA DA FAZENDA PUBLICA

DA COMARCA DE BAURU - SP

Processo n' 0013622-70.1999.8.26.007'i

Cumprimento de Sentença

Q

$

S
$

8
3

=

b

("

( SANCARLO ENGENHARIA LTDA., sociedade inscrita rio

CNPJ 52.058.690/0001-33, com sede na cidade de Marília. na Rua Tabajara, 102,

Marília-SP e a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -- COHAB

BAURU. sociedade de economia mista inscrita no CNPJ 45.010.071/0001-03, com

sede na Av. Nações Unidas. 30-31 , Bauru-SP. por seus advogados, informam que

as partes se compuseram, conforme minuta anexa.

Dessa forma. requerem a homologação do accídol a

suspensão da execuçãol e a permanência dos autos em arquivo provisório até o

cumprimento integral da avença, o qual deverá ser comunicada à este Juízo

oportunidade.{..

Termos em que, pide deferimento

Bauru, 1 0 glP'6utubrà de 2016.

(

Pela Autora

CARLOS FREDERiCO PENEIRA OLHA

OAB-SP 195970

')el, Ré .=;....egg:.- .g,.......?
MILTON CAB11=1ÓÊ GIMAEL GARCIA

OAB-Sf21S060



#q.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ I' VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA

DE BAURU - SP

Processo n' 0013622-70.'1999.8.26.0071

Cumprimento de Sentença

(

CONSIDERANDO o titula executivo judicial constituído em

face da decisão meritória proferida nos autos da ação judicial proposto pela SANCARLO
ENGENHARIA LTDA., em face da Companhia de Habitação Popular de Bauru, Processo na

o013622-70.1á99.8.26.0071.

(' CONSIDERANDO valores apurados no laudo pericial de fl

81 8 destes autos - R$ 2.356.893.92;

CONSIDERANDO a decisão transitada em julgado, a qual

impôs à COFIWBauru a obrigação de pagar quantia certa à SANCARLO ENGENHARIA LTDA.

(f1. 872);
(

\. CONSIDERANDO que os juros legais passaram a ser de 1%

(um por cento) ao misqpós a entrada..em vigor da Lei n' I0.406/2002 (Código Civil)l

CONSIDERANDO que o laudo

incidência dos juros de 0.5% {Fqeio por cento) po ano,

pe14 . portanto. em
:arado no acórdão do Tribunal de Justiça de Sãa Paulo;e

pericial foi elaborado

lo$ dgssmb9199â.dÊIUêgçdlltado:
H idade

com

com o entendimento

L
?



lzf$'à

CON.SIDERANDO que as partes estabeleceram cumprimenta

voluntário parcial. associado a suspensão de medidas de execução, para evitar-se a expropriação

CONSIDERANDO que o património da Cia tem natureza

pública; e

CONSIDERANDO a necessidade de fixarem as partes o valor

atualizado, assegurada a igualdade de critérios em relação ao débito e as amortizações

voluntárias. estabelecer a forTna de satisfação do saldo remanescente via parcelamento, com

renúncias parciais por parte da credora, viabilizando segurança jurídica, evitando oneração da

COHAB BAURU e previsão de forma flexibilizada na satisfação do débito remanescentes

(

( A SANCARLO ENGENHARIA LTDA., sociedade inscrita no

CNPJ 52.058.690/0001 -33. com sede na cidade de Marília, na Rua Tabajara, 102, Marília-$P, e

a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -- COHAB BAURU, saciedade de

economia mista inscrita na CNPJ 45.01 0.071/0001-03, com sede na Av. Nações Unidas. 30-31 .

Bauru-SP. por seus representantes e advogados, firmam o presente acordo, mediante as

cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO RECONtlECIMENl!

(

1.1. As partem reconhecem, com base nos fitos processuais praticados nestes autos e
'"expostos de forma sucinta nos considerados supra que o valor devido em 30/04/2002.

coar(;êpQndia aa montante de R$ 2.356.893.92.

(. 1 .2. Em que pese a sbQtença ter fixado juros de mora de 0,5% ao mês, as partes reconhecem

ainda que, a partir dà-.çlata prevista no item 1.1. deverá incidir sobre o montante apurado

pelo "expert'. correção"Monetária nos índices do Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo e jWos moratórios dê'.Q,5 por cento ao mês até o dia 10 de janeiro de 2003. Após,

ou seja, a plnçir do dia 1 1 de }âqeiro de 2003. os juros moratórios aplicados será aquele /

previsto no ar;ibQ 406 do Código&Çivil e artigo 916 9ó CPC até final liquidação (1% ao /

mês). \ \ \ / ..,.{77, fÀ
7

á

[
Í



CLÁUSULA SEGUNDA:

2.2. Diante das condições acordadas na Cláusula Primeira. fica apurado que o valor devido

pela COHAB BAURU à SANCARLO até o mês de setembro de 2016. perfaz o montante

R$ 16.701 .305.25 (dezasseis milhões, setecentos e um mil, trezentos e cinco reais e vinte

e cinco centavos), sendo reconhecido pelas partes como líquido. certo e exigível.

2.3 Os honorários advocatícios devidos pela COHAB BAURU aos patronos da SANCARLO.

no importe de 7% (sete por cento) do valor da dívida, correspondem, em setembro de

2016, ao valor líquido, certo e exigível de R$ 1.169.091 ,36, (um milhão. cento e sessenta

e nave mil. noventa e um reais e trinta e seis centavos) os quais deverão ser pagos

diretamente ao representante/advogado da credora (Carlos Frederico Pereira Oléa).

podendo ser feito em favor das sociedades de advogados que este indicar, nos termos do

que estabelece o artigo 85, $ 1 5 do CPC.

(

2.4. A empresa SANCARLO reconhece que a COHAB BAURU, até setembro de 201 6, realizou

o cumprimento parcial do título judicial. mediante o pagamento, gela.3111a!!açêgg, de R$

5.805.000,00 (cinco milhões. oitocentos e Ginga mil reais), ao que a SANCARLO dá

quitação do montante e modo recebido.

2.5. A SANCARLO reconhece também que o valer pago pela COHAB BAURU até setembro

de 201 6. atualizado, por equidade, nos mesmos termos de atualização do débito, ou seja,

nos termos do que estabelece a cláusula 1 .2 deste instrumento, perfaz o montante de R$

l 0.617.048,21 (dez milhões. seiscentos e dezessete mil, quarenta e oito reais e vinte e um

qptavos).

(

(''
\.

'\

( 2.6. \.. A COH/(à''B&URU dá quitação do pagamento dos honorários advocatícios pagos a seus

patronos, pel;''SêNCARLO. na. forma como estabelecido no Recurso Especial n.

1 .271 .21 2/SP. RelaeÕrlg do Min. Benedito Gonçalves.
\

CLÁUSULA TERCl;llt4.:

DE PAGAUENlQ \. ''\.

\
'\

\

\
\

[
\ \



3.1 Considerando que na data base de setembro de 2016, o valor da dívida da COHAB

BAURU para com a SANCARLO é de R$ 16.701 .305,25 (dezesseis milhões, setecentos e

COHAB/Bauru aos patronos desta corresponde ao montante de R$ 1.169.091,36 (um

milhão,.cento e sessenta e nove mil, noventa e um reais e trinta e seis centavos). os quais

deverão ser pagos à parte credora SANCARLO, nos termos do que estabelece a cláusula

2.2., portanto, Q valor' total dos dois créditos corresponde em setembro de 2016 a R$

17.870.396.62 (dezassete milhões, oitocentos e setenta mil, trezentos e noventa e seis

reais e sessenta e dois centavos); e que Q valor pago pela Cia devedora atualizado pelos

mesmos Índices, perfaz o montante de R$ 10.617.048.21 (dez milhões, seiscentas e

dezessete mil. quarenta e oito reais e vinte e um centavos),

g ai

e um centavos

/'

Ç

3.2. Em atenção a boa-fé da Cia, a qual vem honrando há anos os pagamentos

comprometidos, fato este que já levou a quitação de mais de 59.42% (cinquenta e nove

vírgula quarenta é dois por cento) da obrigação. bem como o caráter consensual que levou

a formalização do presente acorda, por liberalidade,

R$ 725,334,

3.3. Sobre o total remanescente do crédito da SANCARLO e patronos, R$ 6.528.01 3,56 (seis

milhões. quinhentos e vinte e oito.mil. treze reais e cinquenta e leis centavos). já apurado

com o desconto de 10% (dez por cento) concedido pela credora, incidirão atualização

monetária mensal e juros moratórioé estabelecidos na cláusula primeira (cláusula 1 .2), ou

f'

Ig. juros de 0.5% (meio por cento) ao mês até o dia 1 0 de janeiro de 2003. Após, ou seja

dia 1 1 de janeiro de 2003, os juros moratórios aplicadas serão aqueles previstosa»

igo 4Õb'clQ Código Civil e artigo 916 do CPC até final liquidação (1% ao mês)no(

CLÁUSULA QUAL DA FOR m

%

Z
com aianeséente da

Ü). podendolo e vinte

ição qe aumento de despesas

honrar o valorA COHAB BAURU 'b.ompromei

SANCARLO em parcelas não inferiores a R$ 1 20.0aQ,00

este valor ser reduzido em até 50%. em caso de comllírq



imprescindíveis a manutenção das atividades da COHAB Bauru ou queda da

arrecadação da COHAB.

).

CLÁUSULA QUINTA:

DA SANCARLO

5.1 Considerando a penhora realizada no rosto dos autos, oriundo da carta precatória.

processo n' 2009.61 82.031921-5, confomle fl. 1 337 destes autos, a construtora credora

deverá comprovar, no prazo máximo de 30 dias, a quitação ou o parcelamento do débito,

juntamente com a certidão de objeto e pé do processo judicial que originou o pedido de

penhora. Caso não ocorra a comprovação ou em caso de inadimplemento do

parcelamento efetuado junto aa credor da construtora, a COHAB BAURU se reserva o

direito de depositar as parcelas mensais decorrentes nos autos até a satisfação integral

do montante penhorado.
('

C 5.2 O mesmo procedimento previsto na cláusula anterior deverá ser aditado nas futuras

penhoras que eventualmente ocorrerem no rosto destes autos ou nas intimações da

COHAB durante o cumprimento deste acordo sobre a existência de outras dívidas de

responsabilidade da construtora SANCARLO.

CLÁUSULA SEXTA: D0$ TRIBUIQ$

6.1 Pelo presente termo de acordo, a SANCARLO e seus patronos assumem a
responsabilidade pelos tributos eventualmente devidos e o compromisso de fiel registro

contábil de todo montante já recebido e a receber.
r
\

DISPOSIÇÕES FINAIS

(
ct.Áusuuh sÉri

7.1 Em atenção a b(;à)hÍ..da Cia. a qual vem honrando há anos os pagamentos

comprometidos, fato esib que já levou a quitaêáo de mais de 59,42% da obrigação.

bem como õ-.caráter consàlQual que levou a formalização do presente acordo,

sobre eventual atraso ou impillhqualidade do remanescente da dívida não incidirão

a multa de que traí. o artigo 523'klQ CPC/1 5 e hoRoráriosêdvocatícios da fase de l4çf

execução (art. 85, $1b.do CPC/15): !glendo como refli;ullga. / .,/iq?

levou a fomlalizaçãc

do remanescente (

honorários la(
/

\
!''{ \

7



7.2. As partes admitem a possibilidade de amoRizações extraordinárias ou dações em

pagamento do valor remanescente, mediante prévia avaliação e formalização de

''l\

7.3. Fica acordado desde já, como amortização extraordinária ao crédito infonTnada na

parte final da cláusula 3.1., a quantia de R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais).

valor este já disponível à COHAB/Bauru nos autos do processo judicial n' 0000069-

20.1980.8.26.0071 , em trâmite pela 2' Vara da Fazenda Pública da Comarca de

Bauru. Entretanto, a operacionalização da amortização aqui acordada se efetivará

após o levantamento e a transferência do total da quantia à SANCARLO.

(

7.4. Caso haja inadimplemento do acordo pela Cia, configurado na hipótese de

vencimento de 3 (três) prestações seguidas ou alternadas, fica estipulado o

vencimento antecipado das parcelas vincendas e a possibilidade de exigência

judicial do saldo remanescente integral por meio de cumprimento de sentença com
todos os acréscimos de correção monetária e juros moratórios. sem. no entanto.

incidir os encargos da cláusula 7.1 .
i

As partes concordam que as declarações de vontade. incluso

renúncias e manifestações formais do credor menos gravosos, produzem efeitos

imediatos (art. 200 do CPC/15) e, de comum acordo, respeitarão e cumprirão com

exatidão. imbuídos os transigentes, de boa fé e a bem do encerram(?ptáfuturo do litígio,

na continuidade da -suspensão da execução/fÍ após llumprimento.f'
\

prometendo-seg

pquerdFqomologa

Baun)}.2d de+etd
q

f
Cristóvão Colombo dos Reis Miller

advogado -- OAB.SP 47.368

;::C:2:b '',./m.
6n Cardos Gimael Garcia

advogado - OAB.SP 215.060



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BAURU
FORO DE BAURU
la VARA DA FAZENDA PUBLICA
Rua rosé Raiz Peregrina, 6-60, Compl do Endereço da Vara << Nenhuma
informação disponível >> - Vila Aviação
CEP: 17018-620 - Bauru - SP
Telefone: (14) 3223-1700 - E-mail; baurulfaz@tjsp.jus.br
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Em 23 de janeiro de 2017 faço estes autos conclusos a MM. Juíza de Direito da I' Vara da

Fazenda Pública , Dr(a). Ana súcia Graça Limo Aiello. Eu,(Mana Angela dc cousa limões),

Processo oo:

Classe - Assunto
Requerente:

Requerido:

0013622-70.1999.8.26.0071

Procedimento Comum - Licitações

Sancarlo Engenharia Ltda
Cohab Bauru

(
Juiz(a) de Direito: Dr(a)- Ana Lúcia Graça Lama Aiello

Vistos.

HOMOLOGO o acordo informado às fls.; 1458/1463, para

que salta seus jurídicos e legais afeitas.
No mais, aguarda-se par 06 nlescs.

Decorrido o prazo, informem a exequente sc houve o

cumprimento integral do acordo.
Int.

Bauru, 23 dc janeiro dc 2017.

(

Em 2014 recebi csLcs autos em cartório.
Eu , Escrevente, subscrevo

Processo n' 0013622-70.1999.8.26.0071 - P. l
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TR]BIJNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BAURU
FORO DE BAURU
I' VARA DA FAZENDA PUBLICA
Rua José Ruía Peregrina, 6-60, Compl. do Endereço da Vara <<
Informação indisponível >> - Vila Aviação
CEP: 17018-620 - Bauru - SP
Te[efane: (14) 32] 4-1780 - E-mail: baurullm@tlspjus.br

U'kJIHI,'x:At. n$' JIXaTÇ

DESPACHO

Processo:

Requerente:

0013622-70.1999.8.26.0071
Sancarlo Engenharia Leda
RUA TABAJARA, 102/ 104

Procedimento Comum

Requerido: Cohab Bauru
AV. NACOES UNIDAS, 30-31

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lúcia Graça Lama Aiello

:

(

f Vistos.

Ante o decurso do prazo, iníom)e a exequente se houve a(
cumprimento integral do acordo.

IN.

Bauru, 14 de dezembro de 2017.

(



Foro de Bauru
Certidão - Processo 001 3622-70.1 999.8.26.0071

Emitido em: 1 9/12/2017 1 1 :37
Página: l

CERTIDÃO OE PUBLICAÇÃO OE RELAÇÃO

Certifica e dou fé que o ato abaixo, constante da relação Ro 0954/2017, foi disponibilizado na página
1497/1500 do Diário da Justiça Eletrõnlco em 19/12/2017. Considera-se data da publicação. o primeiro dia útil
subseqtlente à data acima mencionada.

Advogado
Cristiano Dorneles Miiler (OAB 1 27794/SP)
Carlos Frederico Peneira Olha (OAB 1 95970/SP)

Sergio Leis Nery Junior (OAB 198861/SP)
Andreia Cristina Fabri dos Rios (OAB 1 99309/SP)
Milton Cartas Gímàel Garota (OAB 21 5060/SP)
Cristovao Colombo dos Reis killer (OAB 47368/SP)
lvo orando dos Santos (OAB 328577/SP)

\

( Teor do ato: "Vistos.Ante o decurso do prazo, informe a exequente se houve o cumprimento integral do
acord o .Int.

Bauru. 19 dé de; abro,de 2017

/

Marlene Aparec$fe:'áe Faria
Escrevente Técnico Judiciário
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J.unXAPA

7,ç? .. .a
conforme abaixo:

f

!
.de 2018, junto a estes autos as peças que segue(m),

C><3 a(s) petição(ões)

( 1 ) o(s) ofício(s)

( 1 ) a carta precatória

( 1 ) o aviso de recebimento

( 1 ) o comprovante de depósito judicial

( 1 ) o mandado de levantamento judicial

( 1)o(s) mandado(s)

( 1 ) o laudo perícias

( 1) a carta devolvida

( 1) o edital

( 1 ) o comprovante de entrega/leitura de e-mai

( 1 ) as peças do agravo de instrumento

( 1 ) a mensagem eletrõnica (e-mail)

( i) expediente

t.

(

Eu ,.......:,,::lZ.Z!::=iÍRei naldo Nebo) Escrevente Técnico

353.14df9), subscreve.

Judiciário (matrícula

f"
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EXMO. SR. DR. JUIZ DA I' VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE

BAURU - SP

g
H

(
Proc. n' $013622-70.1999.8.26.0071

SANCARLO ENGENHARIA LTDA., já qualificada, por seu

advogado, nos autos do processo 0013622-70.1999.8.26.0071 que figura a COMPANHIA DE

HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -- COlIAB BAURU, vem informar que ainda não

houve encerramento do parcelamento, pelo que requer a suspensão pelo p:lgzo de l (um) ano

(art. 922 do CPC) para o cumprimento voluntário, pemlanecendo enl/?dquivo provisório, sem

prquízo de pastcrior comunicação.
r'

®

"c!'

F',

=

ÕS}

8

$

(
OAB-SP 195970
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C)l)il'IAB Av. Nações Unidas, n.o 30-31 - CEP i701i=ios - Bauru - SP - Fome (i41 323s-9222

EXCELENTÍSSIMA SENHORIA DOUTORA JUÍZA DA

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BAURU/SP

Processo n' 0013622-70.1999.8.26.0071

Cumprimento de Sentença

COMPANHIA DE llABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

coHAB, já qualificada nos autos, vem à presença de Vossa Excelência, por intemiédio

de seu advogado que abaixo subscreve, esclarecer que, na qualidade de devedora da

obrigação transacionada e homologada por este Juízo, não se opõe. ao deferimento da

suspensão do feito pelo prazo solicitado, uma vez que a Cía. executada vem honrado os

pagamentos.

Escoado o prazo e não se opondo a parte contrária, solicita-se que os

autos abundem o cumprimento integral em arquiva, cabendo as partes requererem

oportunamente e dentro dos respectivos interesses, a extinção ou o prosseguimento do

cumprimento de sentença.

Nesses tempos, pede deferimento

Bauru, 24 de maio de 2018.

advogado -- OAB.SP 215. 060



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BAURU
FORO DE BA\JRU
I' VARA DA FAZENDA PUBLICA
Rua José Ruiz Peregrina, 6-60, Compl. do Endereço da Vara <<
Informação indisponível >> - Vila Aviação
CEP: 1701 8-620 - Bauru - SP
Telefone: (14) 321 4-1 780 - E-mail: baurul faz@çjsp.jus.br
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DESPACHO

Processo:

Requerente:

0013622-70.1999.8.26.0071
Sancarlo Engenharia Ltda
RUA TABAJARA, 102/ 1 04

Procedimento Comum

Requerido: Cohab Bauru
AV. NACOES UNIDAS, 30-31

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lúcia Graça LiJna Aiello

Vistos.

Considerando as manifestações das partes às fls. 1472 e 1475:

(
aguarde-se por l(um) ano o cumprimento do acordo.

Decorado o prazo, manifeste-se a exequente a respeito.

ht.

Bauru, 05 de junho de 201 8.

(



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

cnKv[nã-c, Dn a]]CER]Za)(noVO

Certifica e dou fé haver promovido o
encerramento (io OI' volume destes autos

Certifico, ainda, que em virtude da
.juntaria dos documentos foi excedido o número legal
cie páginas deste feito

O referido é verdade

( Bauru, 26 cie novembro de 2019

lortolettoMini c i. u s U

omotori aOficial e

Matrá.cola n' 63 95



PROCESSO N'

Ministério Público do Estado de São Paulo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

(=ERTIDÀO DE ABERTURA

Certifica e dou fé haver promovido a
abertura do 02' volume destes autos

O referido é verdade

Bauru, 26 de novembro de 2019

(
imVin á. ciu s

c)fi.cial cil

rtoletto
'ómo t o ri a

Matricula n' 6395

;rtJNTADA

p.os 26 de novembro de 2019, come)lem:ntando os

arquivos juntados no I' volume. :junto a estes autos os
documentos que

r
seguem

Vim c i.

Ofici
Matricula n' 6395



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO&

Processo ne 0013622-70.1999.8.26.0071

le Vara da Fazenda Pública de Bauru

[AUTOS SUPLEMENTARES]

Requerente: Sancarlo Engenharia Ltda

Requerida: Companhia de Habitação Popular de
Bauru - COHAB Bauru

(



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA I'VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE

BAURU' ã . , .. $. ..u..,
A. ««- %:,&. «},Z...:Z:n. ,... «-ã -.«.. «,p'ê"''''-

"' '&:kb;t" ;- «.:.;.....a &«.«Á' «?,«..© ê

. .i:{,..Ç mÜ-A... Í-«-=.'- z''«",.'«.'- ã

.l C@. -.P, '4?s- B ... a,- wc ) . S

:-P. ,,v.. -'l«.# . "«-, :'\!.=:E : lã
Ref Pedido de E Ê

suPLEMeN18BEg) om la instância, por força do disposto no parágrafo 2' #

do art. 475-A, do cpC, viabilizando liquidação de sentença

termos do parágrafo 2' do art. 475-A, do CPC, bem como o quanto segue:

"Ü

(

(
"': ' "e«». «"' .WYT=,

PROCEDENTE a presente demanda e ciàqena a ré a pagar à'qit9pãeomenjp'

o impede de R$ 2.3s6.a93.92 tdeis milhüeà;qnzmtos e cinqol9íiüp :!!.arie,

oitKerüos e novena e três Reais e nwenta B dais cenüws). cam comçaa

monelàHa, pela.índices a6ciais. 8 pailir da proposiüm da açâo, e juros de mora

de meb poí cento aa mês. a contarem da citação

Em razão da sucumbência recíproca. cada país arcarã

com sun respKhas custas judkials e despesas pno=essuak, raleanda-se as

honorários peíiciaB e campensanda-se as hanHàHas advocaticbs. {ns tBmns do

adio 21. capa do Código de Prmossü CtVÜ.



P
f 2 Interpostos Recursos de Apelação por ambas as partes, Q E. TRIBUNAL DE JusTiÇA [)o

ESTADO DE SÃO PAULO, através da 6' CÂMAnA DE DIREITO PÚBLICO, nos autos da

Apelação Cível no 353.801 .5/4-00 (RELATOR EXMO. DESEMBARGADOR SIDNEY
ROMANO

DOS REIS). conforme V.Acórdão de 14 de abril de 2008, registrado sob o número

01727719, negou provimento ao apelo da Ré COHAB e deu parcial provimento ao

apelo da Autora. como segue destacado:

7. Do DIsposItIvo.

Ante"lodo o exposta. pela meu voto, nego provimento ao

apelo. da COH4B-Bauru e. de outra Falte, dou

üpoço de Sancaíta Engenhaiía Uda. paa o fim de.

r. Sentença. fixar o terMO inicial aos JtlloS do mora

Inadimplemento e. pa hm. ante o sucumbência em maior

COHAB-BU. conden&4a oo pagamento du custas e

nü proporção ae 70% e mais honorários ad'rocaTÉclos

sobre o valor do üondenaçõa {orts. 20. $ 3'. e 21.

cabendo ã autora Soncarlo Engenharia Lida. o êxc;uivo
30%a das custas e despesas píoçessuaü,

Íne EO er'n pon'e uu

rêfarmaaa cín parte a

da data do
É)arie da

despesas píoçeSsuau
QTDitíQdos em ]O$;

'capot", do CPC}

pagamento de

) mais o r. Serltença.amar

Sidney

f

11 .232/2005.

3.



4 Vale lembrar, ademais. que eventuais Recursos Especial/Extraordinário a serem aviadas

pelas partes. seja pela Autora para majorar a condenação. seja pelo Réu. não terão

efeito suspensivo, por força do disposto no art. 27, $ 2o. da Lei no. 8.038/90 ao prever

que "...os recwsos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devotulivo'

de esgotamento de tentativa consensual de superação do litígio.

A teor do art. 475-B do CPC "gozando a defermínação do vd/OF dl conde/cação (2epelzder

& cá/c«/o a,fí«,éríco, a c,«'ío' "qu«e.á o "mprí«,e«ro da s"re"ça, "a/arma ao

liquidação, requerendo prazo para exibição dos cálculos aritméticos.

signatário.

5.

(
(

f 6

(

7 Isto posto, a Autora, requer

":



Pereira Olea, OAB/SP 195.9701 peia RÉ: Advogados Drs. remando da Costa

Toucinho Filho, OAB/sp 60. 159 e Luiz Eduardo Franco, OAB/SP 92.208

4a/ /
/ ?'

(b) por força do ingresso do Assistente da Autora, e por incidência do Estatuto do

Idoso, requer pilig. .9b$91yqçlo.g.'pJ.lo111dêcl%.11q.,gqlnita.çÕQ, tal como

contemplado no V.Acórdãos

(c) sda dada tçiêllçia...d9.pre€90le. ipçjçleOf%Õ.#$de .adVêflig na pessoa de

seus advogados, através de despacho publicado no Diário da Justiça e, em

seguida sola aberto vistas à Autora, para promoção da,y9kliúação,via exibição

de cálculo aritmético;

f
\

(
P. Deferimento. /

Bauru. 23 de outubro qéPo08

)

}LE.CARLOS FREDERICO P
OAB/SP 195970

\/



t ,. EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA I' VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA

R:>/':$ DEBAURU-SP''\ ..!\u

B

€

n

$

t,'
(

Ref.: Pedido de suspensão ante a possibilidade de acordo

===BR =:;.;:la
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO(Proc n."

BAURU, vem, ante a possibilidade de acordo,

requerer seja suspenso o a:lgpi;rief5iã aq processo

até posterior intervenção)

P. Deferimento

Marília, 10 de

/
/

.'-'" HEF-Z;fn



CONCLUSÃO

SllllÉ$ 1ÊI m"z;n;%i'x;:a.!
#

Autos 1841/2006/2

Vistos .

E'ls. 120: Defino. Aguarde-se pelo

prazo requerido
Int .

Bauru, 12 de novembro de 2008

Regi.na Apareci.da Caro Gonçalves
Juíza de Oi.rei.to

DATA

// de 2008 recebi estes autos em cartórioEm /b2{.de.

['
Certiâlco e dou fé que o
disponibilizado no Diário.de

día
de 2008

bi
idera-

Escrevente, subscrevo



/

7"qExcelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da I' Vara da Fazenda Pública

da Comarca de Bauru-SP
U

l\

(

( Processo n' 1841/2006 -- Execução

(Autos Suplementares)

SANCARLO ENGENHARIA LTDA, já qualificada. por seu respectivo

procurador firmatário, com poderes para transigir, vem à presença de Vossa

Excelência, nos autos do processo acima epigrafado, em que também figura

como parte a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
COHAB/BAURU, expor e requerer o quanto segue:

('

l Visando, de um lado, à efetividade jurisdicional e, de outro, à busca de

alternativas para a superação do litígio, a Autora, com objetivo de evitar

óbices à operacionalização das atividades da Ré COHAB/BAURU. que

está envidando seus melhores esforços em busca de uma transação junto

à Caixa Económica Federal - CEF, cujo sucesso poderá repercutir

positivamente na solução do presente litígio, requer a manutenção do

sobrestamento das medidas de execução-

C

2 Não obstante o sobrestamento, a Autora informa que a Ré
COHAB/BAURU efetua, neste ato, pagamento da importância de R$

25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), conforme recibo. para amortização



de parte da obrigação. objeto do litígio. Aludido valor (R$ 25.000,000) será /'

devidamente abatido do crédito da Autora, tudo apurado posteriormente no

momento azado.

Z
l .,À:

3. Por fim, reitera e requer manutenção da suspensão deste incidente durante

o mês de novembro/2008, nos termos do art. 792 do CPC(1), sem a prática

de quaisquer atou (art. 793 do CPCa)), sem prejuízo de posterior

prorrogação da suspensão.

P. Deferimento.

Bauru, 21 de novembro dg'2q

(

SANCARLO ENGENHARIA LTDA

p.p. Cardos Frederico Pereira Olha

OAB/SP 195970

larará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para quc o devedor cumpra

ia Aít. 793. Suspensa a exccuçãa. é defesa pratica quaisquer alas processuais. Ojuiz poderá, cntrclanLO. ordenar providências cautelares



RECIBO

Recebi de Companhia de Habitação Popular de Bauru -- Cohab/Bauru,

sociedade de economia mista. inscrita no C.N.P.J sob n' 45.010.071/0001-03

a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por intermédio do

cheque de n' 111806, do Banco do Brasil, Agência 2980-7, visando à

amortização parcial do crédito constante dos autos do processo n' 1 841/2006,

em trâmite pela I' Vara da Fazenda Pública de Bauru-SP, em que figura como

exeqilente a San Carão Engenharia Ltda e como executada a Companhia de

Habitação Po. parr dedoaursülns, que, por força de aludido recebimento, requeri

a suspensão do trâmite do processo acima mencionado durante o mês de

novembro de 2008, durante o qual me comprometo a não tomar qualquer

T:;.;=='=l
montante do crédito.

C

( Bauru: 21 dg novembro de ?008

Carlos.Frederico Perelra

RG: 26.155.660-5

Representante le3al da San Carta Engenharia Lida, CNPJ n' 52.058.690/0001-33



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da I' Vara da Fazenda Pública l '/

da Comarca de Bauru-SP /

[,"} ,#

!.n

..!

Processo n' 1841/2006 -- Execução

(Autos Suplementares)

SANCARLO ENGENHARIA LTDA, já qualificada, por seu respectivo

procurador firmatário, com poderes para transigir, vem à presença de Vossa

Excelência, nos autos do processo acima epigrafado, em que também figura

como parte a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
COHAB/BAURU, expor e requerer o quanto segue:

r: l Visando, de um lado, à efetividade jurisdicional e, de outro, à busca de

alternativas para a superação do litígio, a Autora, com objetivo de evitar

óbices à operacionalízação das atividades da Ré COHAB/BAURU, que
está envidando seus melhores esforços em busca de uma transação junto

à Caixa Económica Federal - CEF, cujo sucesso poderá repercutir

positivamente na solução do presente litígio, requer a manutenção do

sobrestamento das medidas de execução.

f

2 Não obstante o sobrestamento, a Autora informa que a Ré
COHAB/BAURU efetua. neste ajo, pagamento da importância de R$

50.000,00 (cinqüenta mil reais)l ccrforme recibo, para amortização de

l



parte da obrigação, objeto do litígio. Aludido valor (R$ 50.000.00) será

devidamente abatido do crédito da Autora, tudo apurado posteriormente no

momento azado.

3 Por fim. reitera e requer manutenção da suspensão deste incidente durante

o mês de dezembro/2008, nos termos do art. 792 do CPC(1), sem a prática

de quaisquer atou (art. 793 do CPC(2)), sem prejuízo de posterior

prorrogação da suspensão.

P. Deferimento. , ,/

Bauru, 12 de dqêembçé.áe 2008
/

SANCARLO ENGCNHARÍ

p.p. Carlos Frederico Pereira Oléa
OAB/SP 1 95970

Arquivo: Sobrestamento-Sancarla x Cohab.Dez-2008

declarara suspensa a execução durante o prao concedido pelo credor, pam que o devedor cumpra

H Arttar;3 . ente a obrigação. ção, é defesa pratica quaisquer fitos processuais. O juiz poderá, entretanto. ordenar providências cautelares



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direit) da I' Vara da Fazenda Pública

da Comarca de Bauru-SP

'2' \.
,.q

P

,)q

)

Processo n' 1841/2006 -- Execução

(Autos Suplementares)

COHAB/BAURU, expor e requerer o quanto segue:

sobrestamento das medidas de execuçao-

l

(

IHl:: .il=.=lll=,ili
2



.9©
parte da obrigação, objeto do litígio. Aludido valor (R$ 50.000,00) será

devidamente abatido do crédito da Autora. tudo apurado posteriormente no

momento azado.

da suspensão

3

P. Deferimento.

Bauru. 1 2 de ja«eira áe 2009

h '--J
SAÜCARLO ENGENHAI

P.p. Cardos Frederico Peneira Oléa

OAB/SP 195970

/'

Í

(

*l:ç&'m: ;::'.",'...;.-«.::l: l :ll: : l ::11111.l: l==ll:ll: :l
urgentes.
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RECIBO

montante do crédito.
/

Bauru, 12 deXanejpó'ãe 2009

/

(

Cartas Frederico Pereiiã

RG: 26.155.660-5

Representant0138'62 a Sancarlo Engenharia Ltda, CNPJ n' 52.058.690/0001-33

(
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da I' Vara da Fazenda Pública

da Comarca de Bauru-SP

l ''q

}Ü'
/

#
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Processo n' 1841/2006 -- Execução

(Autos Suplementares)

SANCARLO ENGENHARIA LTDA, já qualificada, por seu respectivo

procurador firmatário, com poderes para transigir, vem à presença de Vossa

Excelência, nos autos do processo acima epigrafado, em que também figura

como parte a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

COHAB/BAURU, expor e requerer o quanto segue:

l Visando, de um lado. à efetividade jurisdicional e. de outro, à busca de

alternativas para a superação do litígio, a Autora, com objetivo de evitar

óbices à operácionalização das atividades da Ré COHAB/BAURU. que

está envidando seus melhores esforços em busca de uma transação junto

à Caixa Económica Federal - CEF, cujo sucesso poderá rep.ercutir

positivamente na solução do presente litígio, requer a manutenção do

sobrestamento das medidas de execução.

(

2 Não obstante o sobrestamento, a Autora informa que a Ré
COHAB/BAURU efetua. pagamento da importância de R$ 50.000,00

(cinqüenta mil reais), conforme..!::fo, para amortização de parte da



{d

/

/

;#\/

\::

obrigação, objeto do litígio. Aludido valor (R$ 50.000,00) será devidamente

abatido do crédito, tudo apurado posteriormente no momento azado.

3 Por fim, reitera e requer manutenção da suspensão deste incidente durante

o mês de fevereiro/2Q99, nos termos do art. 792 do CPC(1), sem a prática

de quaisquer ates (art. 793 do CPCP)), sem prejuízo de posterior

prorrogação da suspensão.

P. Deferimento.

Bauru, 1 6 de fever)giro dl:/2009

B
ANCARLO ENG

('
p.p. Carlos Frederico Pereira Oléa

OAB/SP 195970

\

cclamrá suspctlsa a execução dt.trantc o prazo concedido pelo crcclor. para quc o devedor cumpra

eoluntu;)in( ntc a obrigação. ção. é defeso praticar quaisquer aros processuais. Ojuiz poderá, entretanto, ordenar providências cautelares



)

RECIBO

Engenharia Ltda. e como executada a Compan

:: il:ll: Eili;;liT
::ll';.E=:i

montante do crédito.

(
C

/
/

Bauru, 16 de !?velleíÍo de'2009.

,a
<'

Cartas Frederico iSêiêt

OAB/SP 195.970

RG: 26.155.660-5

Represerltante l38'62 a Sancarlo Engenharia Ltda, CNPJ n'

(
52.058 .690/0001-33
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da I' Vara da Fazenda pública l l{ l?
da Comarca de Bauru-SP ")

.#'"l,P

d)'

$

i
ã

Processo n' 1841/2006 -- Execução

(Autos Suplementares)

COHAB/BAURU. expor e requerer o quanto segue:

(
1.

sobrestamento das medidas de execuçao-

(

2. flão obstante o sobrestamento, a Autora informa Rqu50 a00Ré

:=.=:ÜÉ- .'.'-,, -,,,«.-*. '' '"-:U::,=L;:.';=';:
conforme regi



obrigação, objeto do litígio. Aludido valor (R$ 50.000,00) será devidamente

abatido do crédito, tudo apurado posteriormente no momento azado. y

Por ülm, reitera e requer manutenção da suspensão deste incidente durante

o mês de mglçgl2009, nos termos do art. 792 do cpC(1), sem a prática de

quaisquer ates (art. 793 do CPC(2)), sem prejuízo de posterior prorrogação

da suspensão.

3.

P. Deferimento.

Bauru, 16 de março 20

B
'3

SANCÁRLO ÊR

P.p. Carlos Frederico Pereirá' Oléa

OAB/SP 195970

,L

(

1» ' - va2 Convindo as partes. oiuiz oecn n& suspenn a execução durante o prazo concedido pelo credor. para quc o devedor cumpra

aolunteriamente anca li execução, é deü«o pmtiew quaisquer alas procasuais. Ojuiz podett entretanto. ordenar proa'u'"v'u- v" ' '7

urgentes.
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RECIBO

. i; ;KI
montante do crédito.

('
(

Bauru. 16 de março de 2i39

n('
Cardos Frederico Pereira Oleã'

OAB/SP 195.970

RG: 26.155.660-5

CPF: 170.683.038-62

l da Sancarlo Engenharia Ltda, CNPJ n
52.058.690/0001-33



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da I' Vara da Fazenda Pública l ' :'

da Comarca de Bauru-SP ./

d'

=

B

b'>

e.

m
N.

a

.f"

\

(
Processo n' 1841/2006 - Execução

(Autos Suplementares)

SANCARLO ENGENHARIA LTDA, já qualificada, por seu respectivo

procurador firmatário, com poderes para transigir, vem à presença de Vossa

Excelência. nos autos do processo acima epigrafado, em que também figura

como parte a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

COHAB/BAURU, expor e requerer o quanto segue:

l Visando, de um lado, à efetividade jurisdicional e, de outro, à busca de
alternativas para a superação do litígio, a Autora, com objetivo de evitar

óbices à operacionalização das atividades da Ré COHAB/BAURU, que

está envidando seus melhores esforços em busca de uma transição junto

à Caixa Económica Federal - CEF, cujo sucesso poderá repercutir

positivamente na solução do presente litígio, requer a manutenção do
sobrestamento das medidas de execução

C

2 Não obstante o sobrestamento, a Autora informa que a Ré
coHAB/BAURU efetua, neste ato, pagamento da importãl:li:!ia di:7"RS

50.000 {cinqüenta mil reais), conforme recibo, para amortização ]efarte



da obrigação, objeto do litígio. Aludido valor (R$ 50.000,00) será

devidamente abatido do crédito da Autora, tudo apurado posteriormente no

momento azado.
?'

3 Por fim, reitera e requer manutenção da suspensão deste incidente durante

o mês de abril de 2009, nos termos do art. 792 do CPCll), sem a prática de

quaisquer ates (art. 793 do CPC(2)), sem prejuízo de posterior prorrogação

da suspensão.

P. Deferimento.

Bauru, 15 de abril de 2P09./

2

(: SANCARLO ENGENHARIA [:fã

p.p. Cardos Frederico Pereira Oléa

OAB/SP 195970

(

*'lma,:=p=;;.", ' '."«...:=lT:=1 ::1=:;1 1111::11=111.1: 1.1=111:1 ll l :
urgentes.z
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RECIBO

- l ::';.;===l
montante do crédito.

(
(

Bauru, 'iq.dg'abril/de 2009

\

f
Carlos Frederico Peneira Olha

RG: 26.155.660-5

Representante legal da San Carta Engenharia Ltda. CNPJ n' 52.058.690/0001-33(
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CERTIDÃO

Cib(:)/ê PetePucl
Diretora de Serviço

(
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JFSP - FORtJH BêURU
5ETOR DE PROTocoLo rHiC[ÂL

$
c»

! 0/63 /2669 1?:3? h

1111 ll llÊlll Ifllllllllll
2aQg . 61 . 69 . QQ184?-D

®
PODEl{ JUDICIÁRIA
.JUSTIÇA FEDERAL

ll' Subseção íudiciáiia de São I'aDIo/ SP
2* Vara ]?ederal de lüarilia/SP

CARTA PRECÀTÓRIA {EKecuções Fiscais)

DEZ/2Q08, para os üns abaixo declarados.

Finalidade! Fedlora no Rosto dos Autos
Executado: Sançario Et3genllaria Lida

( Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Judiciária em Bauru) SP

Dou.lol'(a) Juizta) Federal do IJma das Varas
da 8.n Subseção

O Doutor Lula ANTONIO RIBEIRO
Marília/SP, DEPRECA a Vossa Excelência

ás, MM Juiz
áe se digne deterá

Federal da 2' Vara Federal
jinm' que proceda:

de

o 071.01.1999.012084-8 c n.
a 6.' Vai-a Cível cJ& Comarca de

071.01.1999.013622-31 em
C D.o ].103/99, em trâmite

ExecutadoÍa}, acima
lavrando-se de

nos termos

0n.

nome da(a)
zlo título

.do-setía legal,

da Leí n.' 6830/80

de 2009
bri. E euEXPEDIDA nesta cidade dc

Sobres -- RF 2533):
Diretor dc Sccretai'ia, reconr(

SP, em 3 dc
ldiciãrio, digítei e

Regina].do
B. Ttainosl,

€:
subscrevo

( 'ANTaúiQ
Juiz

lilBEIRO MAlHaS
F'ederd



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Justa.ça Federal de Primeira Instância

AUTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AIJTOS

Partes: Fazenda Nacional/Insti.tuta Nacional do Seguro Social
INSS co(
Va].a=(es) executado(s): R$27 534,32 (vinte e sete mil.
quinhentos e trinta e quatro real.s e tri.nta e doi-s centavos) e
acrésc

Após forma].i.jades legais e de está.lo, procedi. à PENHORA no
ROSTO DOS AUTOS r de bens
e/ou valores nele existentes, suficiente(s) para garantir ao
exequente o pagamento do(s) referido(s) débito(s) e acréscimos
legal.s corri.g

Diretor(a) 4a Secretari.a.

1'

( q
.--T

'\

:-.-qq* TAGLIÀTEI A

OfIcIal de austl;t \ aviador Federal-RF4446

Oiret=«gr (a) da' Secretaria

BUãáj - SP

E ket n de Son'%i
iqy©. y3.51>2 U:



CON CLU SÃO ..
Jq ,:i -, " a3 .de2C.g3.--

$
w,

Esc., Si;t)::t

clããlE g;.i,'! :

b.. .4Bq4loÉ,

Fq . :i'Q3//4 8

CARO GONÇALVE$

DIREITO

o $ :........
3ÜG-;;=:'F#*'

. ie 20 .18.-

ESa'. subi;cí

Es,



:'irÃO }''!.!üLiC».ÇÃC

i:ico c dou Fé (lt:c s(a)

!!?t:ii'lQ( }dCflS.

í;lÉí u 4a !!isiiçü Eletrâiiico em

ç.}fl3t({=!:1-$e data da publicação o
à data acima inencjonõda

ionlbíiizadü no

.z.©
píinlelío dia útil

Ba;.i;ü,.glp ./. a.l.©l..
Escrevente subscrevo

e.«.fa'''
/

,0

(



CERTIDÃO

Certifica e dou fé que dcçorteu o prazo legal
sem quc as pares apresentassem manifestação caIU i'ilação ao r.
despacho de fls. 149, apesar de devidamente intimadas pela imprensa

conforme Jfe$idão de üs. 149 vej-se.
Bauru, 27 V(Junho de .2009.
Eu. ..W oão S. Campos), escrevente, subscreve.

CONCLUSÃO

/

.Xos 23 ciejunho de 2009 faço os preselltes autos
conclusos à M.M. Juíza de l)eleito da I' Vaia da Fazenda Pública da
Comarca í[q/'IBauru, Dra. Regida Aparecida Caro (]ançalves.
F.u, .......L.E! oão S. Campas), escrevente, subscrcvi.

Autos n' 1 84]/2006

õ6''--- -
J' h- çl-«

& l«Úq. (4-. #,. iq-) ;..
.J.'' 'õ«'4'"-

.pü «-h {'% '"' V

..V- a.. «-«l"' (Ü. -:'''
. .lqs)

t3i l t ) '\. tVZ

b.«« , .«q lçl.e

'1111'#HWlç'""

. i. zo .iZI

EKr. subsc
Ea,
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PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

COMARCA DE BAURU / SP

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
oricto DA FAZENDA PUBLICA

AV CRUZEIRO DO SUL 6-33 - VILA CARDIA Bauru/SP - CEP: 17013-680 - Telefone: (14) 3214'1 989 e-mail
baurulfaz@tl.sp.gov.br

,/

Processo Ra 071 .01 .1 999.013622-7/000002-000 (nosso)

Ordem n' 1 841/2006 (nosso)

Oficio Ro 1561/2009 mcav

Ação: PROCEDIMENT00RDINÁR10
Requerente: SANCARLO ENGENHARIA LTDA

Requerido: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU( COHAB/BU

Bauru, 26 de junho de 2009

MM(a) Juiz(a)

Pelo presente. em relação ao Processo n' 2003161.11.001937-6

providências cabiveis. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e
distinta consideração.

( \

RESINA APARECIDA CARO GONÇALVES
Juíza de Direito

Ao(À) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a)
Juiz de Direito da 2' Vara Federal da Comarca de Marília/SP

Rua Amazonas, 527

CEP 17.509-120 - MARiLINSP
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K'tXUO. SR. DR. JUU DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
BA'tJRU

'\. dc{

tq'
a"

U'"a

.''F'\

{.

(
Proc. 1841/2006(071.01.099.013622-7)

.«"' p. Deferimento

Marília, 15 dejunho dl:(IZy /
Cartas Frederico Pereii:

Oab/sp 195970(
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da I' Vara da Fazenda Pública

da Comarca de Bauru-SP
dk'

a

Ü
I'''-.

q
Ü

./{' q
Processo n' 1841/2006 -- Execução

(Autos Suplementares)

SANCARLO ENGENHARIA LTDA e também respectivo advogado,

CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA, vêm à presença de Vossa Excelência,

nos autos do processo acima epigrafado, em que também figura como parte a

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -- COHAB/BAURU, vêm

informar que o débito perante o INSS/PGFN, conforme fls.147, referente ao proc

20036111001937-6, foi liquidado administrativamente, observado o recente

benefício legal da Lei no 1 1 .941/2009, pelo que exibe os documentos pertinentes.

pelo que esta sendo nesta mesma data, requerido ao juízo competente.,extinção

daexecuçãoeascomunicaçõesdepraxe. :' / ,/

(

/

H
P. Deferimento

Bauru, 06 de agost

Qléa

OAB/SP 195970
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Solicitação de Liquidação

Interessado(a)-
SANCARLO ENGENHARIA LI'DA

52.058 .690/0001-33
MaridoCPF/CNPJ n'

Processo Adm.
3S .165 .592-1

7-6. 2'V.l;edeíal Marília)

CDA n'

".«:-, . «. "»:.. ,.:.:P.=='U l:=,:1='n'T li:J%.B.:'t.=':: '''- .-«':
previstos no:

iXi oficio, de 40%(quase . l rdo encftrgo lcg81) f c mora c dc

"" :'. -,-;.," :'. :":l:J.!S\:.rllS;;='.=!,* .::,IHJ=='b:T=à,?': --«--« «' ""«« . -'
C

das multa:i dc i\lori{ ç'

juros dc mota c dc

0 do encargo !epal;
cento) das multas dc i\lc'r;ç c de

juros dc n\ura e clc ioo'.%l' {Cct\

legal
das inultus .Je hora c

juros. dc lu('iíã C tle

do encargo legal; e
8.212. de 24 de .iull\o de

terão redução d': 100'#

isoladas. dc 4f)õ%t {quurL:í\ta ptn

encargo legal

seguido do
aplicados. pede
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..:, ®..J+â

[.UC]ANO roSÉ DE gRITo
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.\Ass natura do sol
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2. Benefícios da Lei n. 't1 .94'1/2009(

Multa
Juros
Enc.
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Ferrando da Costa TouHnho Filho

Luiz Eduado Franca

""''"''à&%

Excelenüssima Senhora Doutora Juíza de Direito ãüular da I' Vara da Fazenda Pública desta

Comarca de Bauru, SP:

L
#
'q

-:Q

«c}

F'-..

E'..t

('"'Ç

(
Proa. n.e 071 .01 .1999.013622-7

(n'. deordem 1841J2006)

<.

execução provisória do julgada.



Ferrando da Costa Touúnho Filho

uiz cóuardg.=;=:1 É)}.

As questões voltadas à existência de penhoras e créditos bibutários l,,--'''

de responsabilidade da Aubra, com a iMmação que ora se atende. foram levadas à Devedora

pebs ora subscritores, a $m de serem adotadas as providências adminisüaüvas que quaiquei

acordo ou pagamenb parcial exigem.

a\ Especiicamente quanto ao que consta à fls. 156/159, s.m.j., a

providência ali informada não diz respeito à matéria em discussão nesbs aubs. resbndo apenas

que se aguarde a formalização, pelo R. Juízo deprecanb de fls. 147/148, da baixa na pentiula

deprecada e, s.m.l. ainda não formalizada nestes autos. Xe+ fecho do recurso especial interposb,

em processamenb na AC 35381 .5/4 do E. TJ SP.
Nesbs termos,

Pede deferimento.

Bauru, de agosto de 2009

r

(
<

'ToucinhoFemando da Co:

o©/gp 60.159

PP.

B
Eduardo Franco

;P 92.208€
PP.

Ç**.,#
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C Mata 3 ] 6.ÓO l -n

071 .01 .1999.013622-7/0aoo02-000 - n
SANCARLO ENGENHARIA LTDA X
1 63: defiro a suspensão
OAB/SP 195970 - ADV CRISTIANO
OAB/SP 47368 - ADV FERNANDO DA
118515 - ADV LUIZ EDUARDO FRANCO

é
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DRA. JUÍZA DE DIREITO DA levARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA (

t/
\

\

/

X Ç.*
rq ...

EXMA. SRA

)' DE BAURU
(>\

!"';'\-.~\.
,«- ''-}.-

L

'J

f
t

@

i.f

Ref.: Pedido de retificação quanto a

causa de suspensão do processo

SANCARLO ENGENHARIA LTDA.. por seu procurador

CARLOS FREDERICO "'PEREIRA OLÉA (CPF/MÊ

170.683.038-62, RG. 26-155.660-5, OAB/sp 195970), noà

AUTOS SUPLEMENTARES (Proa. no 071.01 .1999.013622-

7/000002-000, Ro de ardem l:$411299$) movido contra

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

coHAB/BU, vêm expor e requerer o quanto segue:

r

C

l suspeDsãQ da tramitação da liquidação por cáéulo aritmético e consequente

execução foi

indeterm

';

( ;. 2. Ocorre, que quando do ajuste consensual acerca da suspensão do processo em 28ê

momento anterior ao que as partes convencionaram. \l; â

3 No despacho de fl. 164, constou deferimento de suspensão em relação ao :edcbb

isolado do distinto o ilustre advogado da Ré, para que aguarde o julgamento do RESP,

enquanto, as partes, consensualmente, ajustaram através da petição conjunta de n.lol
, pelo que requer a

V.Exa. digne-se ana asar o pedido de fls.161. com a superação do ponto questionado e

do Cpc.



4 Vale esclarecer que a Autora optou pela tentativa de acordo/conciliação. antes de

promover a liquidação e a execução, com a suspensão do feito nestes termos. que Ihe

permita, eventualmente, dar seguimento e continuidade caso Ihe convenha, mesmo

porque a pendência de RESP não obsta. que nos anitos suplementares
proceda-se

liquidação por cálculo aritmético/execução ("ex vi" art.. 27, par. 2' da Lei n' 8.038/90.

parágrafo 2' do art. 475-A e art. 497 do CPC).

L

5 Isto posto. ante o que constou na petição conjunta de fl.161, requer a V.Exa.,

acolhimento da presente pretensão/oposição, com análise da respectiva manifestação

conjunta de fl. 161 e a superação do ponto questionado, e assim. a retificação da causa

de suspensão do feito, e ainda, que seja declarado a permanência dzL}Mensão até

posterior manifestação de eventual continuidade. / /''/

P. Deferimento.

Marília, 05 de outubro de }q09

f
CARLOS FREDERICO PER

OAB/SP 195970

(
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CONCLUSÃO

Aos 30 de novembro de 2009 faço os

presentes autos conclusos aa (a) M.M. Juiz (a) de Direito,

Dr. (') Regina Aparecida Caro Gonçalvgp'"l$113.1ZI,.:=:.-\:.'/

(Moacir R. Oliveira), escrevente, subscréy

Autos n' 1 . 841/06-2
Vistos .

Ante à$ peti.ções de f]s. 16].r

166/167. e a concordância expressa do
devedor a f]s. ].71, defino a suspensão do

feito, no$ termos do at. 791r ll C.c. art
265, ll do CE'C .

Aguardar provocação das partes

\

por um ano .
Int
Bauru, 02 de dez bro

.#&,-
:aro uonçalves$ãlfecida

Juíza de Direito

de 2009 .

Regida

:! #;E.;*-m%m
õ: !ü g3..

Escr. :!i!;snuí



EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA I'VARA DA FAZEI\IDA PÚBLICA DA COMARCA

DE BAURU

y
hP-!

Ref. Pedido para que se aguarde no arquivo ou sobrestamento

por mais 6 meses até posterior provocação da parte autora
ou retorno dos autos do E. Tribunal

.v
\.;'C

SANCARLO ENGENHARIA LTDA.. por seu procurador.

CARLOS FREDERICO PEREIRA OLHA (CPF/MF

170.683.038-62, RG. 26.155.660-5, OAB/SP 195970), nos

AUTOS SUPLEMENTARES (Proc. n' 071 .01 .1999.01 3622-

7/000002-000, na de ordem i1:9411ZQgÊ) movido contra a

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -

coHAB/BU. vem requerer que se aguarde no arquivo

provisório ou suspenso em secretarlg,,por mais 6 (seis)
meses até posterior provocação,da parte autora ou

retorno dos autos principais diyt. Tribunal, o que se

requer com amparo no par. 5o ,o art. 475-J do CPC.

P. Deferimento.

Marília, 04 de fevCpfei11

t.="f

CARDOS FREDERICO PENEIRA OLÉA
OAB/SP 195970



CONCLUSÃO

Aos 24 de fevereiro de 2011, promovo a

conclusão destes autos à MM'. Juíza de Direito, DP. REGINA

APARECIDA CARO GO!!ÇêLVES, I' Vara da Fazeng3.!!blica dy

Comarca de 4hiveir

mbécrevi.

Autos n' 1.841/06-01.

Vistos.

Fls. 177: deÊiro o sobrestamento por 06 (seis)

meses

Int
201 1

Juíza de Direita

DATA
recebi estes autos em cartório. Eu

3# Õ,#.'q.p'e:
w . .., . lc.. {;.. JtJÜ

:sc''' '''316 f'Ql-'(



c©
CONCLUSÃO

Aos 24 de março de 2011 faço os presentes
autos conc].usos a Juíza de Direito da 2' Vara
da Fazenda públi.ca da Comarca de Bauru/ Dra.
B].ai.ne Cristina Storino Leonz

Eu/......\,/ ,(Alcione de Oli.fieira Meneghiti
Porei.ra) , subscreve

Autos

vistos
l \8 4 ]. /0 6 - 2

defino o

mais 180 dias -sobrestamento
f

storino Leonx

leito

março de 2011

recebi estes autos em cartório.
,Ü:$x.,..."'', ;-ó;."-

r"
CERTIDÃO PUBLICAÇÃO

nada.
subseqiJente à data acima menclc

Bauru

l(J.o?o S. CamposEu
escrevente, subscrevo



].yNXA.PA

de ....gÊ.

seguem. conforme abaixo

de 2015, junto a estes autos as peças que

(À'' ) a(s) petição(ões)

( \ ) o ofício

( 1 ) a carta precatório

( 1 ) o aviso de recebimento

( 1 ) o comprovante de depósito judicial

(1) o mandado de levantamento judicial

(1 ) a mandada

(1 ) o laudo pericial

( \ ) a carta devolvida

( 1 ) o edital

( 1 ) o comprovante de entrega/leitura de e-mail

( 1 ) as peças do agravo de instrumento

(1 ) a mensagem eletrõnica (e-mail)

/."

t

Eu ,.

363.377), gübscrevi

.(Elaine Tolos), Escrevente Técnico Judiciário, (matrícula

t. i.



4
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA I' VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE BAURU-SP.

Processo n.' 001 3622-70.1 999.8.26.0071
Requerente: Sancarlo Engenharia Ltda.
Requerida: Companhia de Habitação Popular de Bauru

COHAB

d

..«.úl

(

(

e requerer o quanto segue:

l

monetária e a liquidação do título judicial.

2

definitiva com relação a forma do pagamento.

3

6



Ê
]vigor do Código Civil vigente) é medida imprescindível para conclusão do

processo.

4

Ü$bliUãH$::1
5 %siEaTiK: :lF iiiu li:ii

assegurando-se vista às partes e o contraditório.

P. Deferimento.
Bauru, 14 de jqho df2014.

/
/

/

Cara;;FIGA;i:iiiFêi;êm
advogado -- OAB.SP 195.970
Pela Credora

.#r

!b:ü.:-..... -

Milton Cardos Gimael Gãrcia
advogado -- 0.4B.SP 2Í5.060
Pela Devedora



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BAURU
FORO DE BAURU @'0

0
g
Q.
0
Q

g
&

C

lõ VARA DA FAZEM DA
RUA JOSÉ RUIZ
Horário de Atendimento

PÚBLICA
PELEGRINA, 6-60, Bauru-SP - CEP 1 70 1 8-620

ao Público: das 12h30min às19h00min
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o a>TC
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Processo Físico n'

Classe - Assunto:

Requerente:

Requerido:

0013622-70.1999.8.26.0071
Procedimento Ordinário itações

Sancarlo Engenharia Lida
Cohab Bauru

Juiz(a) de Direito: Dr(a) José Renato da Salva Ribeiro

(' Vistos

Fls. 190-191: indefíro por falta de previsão legal. Cada litigante deve requerer o

que entender de direito,. carecendo de interesse processual pedido codunto para este Juízo
esclarecer o devido ou indevido.

Ao arquivo.
Int

(

Bauru, ]4 de abril de 2015.

Em,...B
.."/

wa +n : ai'!órtÕ.

E:j.!!r'HibRFC''-'



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (9bb'@

Processo ne 1012213-75.2018.8.26.0071

2e Vara da Fazenda Pública de Bauru

Ação Civil Pública

Requeridos: Milton José Kerbauy, Edison Bastos

Gasparini Junior e Paulo Sérgio Gobbi



a PÁPULA.R DE BAURUCOMPÃNl$iA $)E }4ÃBITAÇÂ
Av. Nações Unidas. n.a 30-31 - CEP i7Gll-tOS + Batam - SP Farte (14) 3235-9222
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Ofício n.' 26/201Z.:D! 0
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Bauru, 05 dejunho de 2017.

P R O'T O C O L O

Assunto: Inquérito Chia n' 14.Q715. 00021 1 1/201 7-1

Ilustríssimo Senhor, Doutor Promotor de Justiça
FERNANDO MASSELI HELENE

( .e

COMPANHIA DE }IABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB,
sociedade de economia mista pertencente à Administração Indireta deste Município.de
Bawu, vem, respeitosamente, a vossa presença, por intemiédio do advogado que abaixo
subscreve, disponibilizar o relatório solicitado, contendo a indicação de todas
construtoras credora e as respectivas ações judiciais propostas

Os extratos individualizados de cada processo em . andamento

acompanham o relatório, excito os das ações proposta pela construtom JakefEngenharia
e Comércio Ltda, pois já foram disponibilizados em resposta ao oficio n' 217/2017 - 8'
PJB

f rtnr l l l l

Com estes, aproveitamos o ensdo para renovar-lhe nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

ã;npanltiü de Habitação Popular de Bauru
Miitori Curtos Gimae! Garcia
advogado -- OÀB.SP 215. 060
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10.1. Relação dos Pagamentos;
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULOã

Processo ne 0000069-20.1980.8.26.0071

2e Vara da Fazenda Pública de Bauru

Ação Popular

Requeridos: Cohab Bauru, Gerval Pedreira
Terraplanagem e Obras Ltda, Prefeitura Municipal

de Bauru e Hm Engenharia e Construções Ltda



TRll)UNAL DE .JUSTIÇA 1)0 EST-\l)O F)[ SAO I'.A].JLO
COMER(:A dc Bauru
FO RO {)E iiAUltU
2a VARA l.)A FAZENDA PUBLICA
Rua José juiz Pclcgrina, 6-60, Vila Aviação - CEI' 1 70 }8-62t), Fode
(] 4) 3214-] 780, Bauru-SP - E-í tais: bauru2iazG#tjsp.jus.l)r
[lorário (!c .â.tendinicnto ao Púb]íco: {!as 12h30ntiri às19h{)Onlin
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ATO ORDINÂTÓRIO

Proccsst:i : ísiço n'

ClitSSe " i\SSL}Rto:

Rcq Llcrc [ttc :
]ic(ILierÍdo :

0o00069-2o.1980.8.26.0o7 Í

Anão ]'oputar - Violação :!os 111 incípios A€1ministl'ativos

/\.dc110í Cosli! c outro
Cotlal) 11iauru c outros

€

g

CERTll)AO
q>

0
Q

0

.9

( Certifica c dali té }lavcr expedido M[Js [l' 38/201S c 39/20i19,
nos respectivos vlt]orcs dc ]t$ ] .21 1..772*83 c RS 703. ] 90,76, c] l
favor do (a) rc(luerido Cohab Bauru.
Nada M:tis. Bauru, 15 dc .janeiro dc 2018. Eu, , trica Nlariii
Fcrracini, Escrevente Técnico Judiciário.
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CERTll)AO - Aro Ordiniitório

Ccrtil'i('o c dou fé (luc, nos Lermos do art. 203, $ 4o, do CPC:.
preparei para remessa }lo Diário dzl Justiça E:lelíânico o(s)
segui nLC(s) alo(s) ord inatório(s):

O hlan(!ado dc LcvantamcílLO Judicial descrito na certidão supni
estará disponívc! parir retirada pcln credor 3 dias úteis a colltar
deslii data.

r
\ Nadii Mais. Bauru, 15 dc jarlciro dc 2{")18. Eu

Fcíracini, Escrcvci\tc Técnico Judiciário.

Ériça Mltria
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MPSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

GRUPO DE AUTAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GAECO

Autos n' 082/2018

Vistos etc

de PrqAn $t

representa .tes Õa c

eventual co#.ple

Aos Agente»ç'Rara lev:
nds fatos

.ntainento

objeto dode endereços dos
relatório, bem colmo

1, 02a

Promotor de Justiça
Gaeco-Bauru

Núcleo Bauru Avenida Getúllo Vargas, n.'21-1 00 - CEP 17017-383 - Pq.Jd..Europa
Tel: 14 3321-6665/ 14 3321-6676 gaeco.bauru@mpsp.mp.br

Bauru - SP



MINISTÉRIO PnB;LiCO DO ESTADO DE SÂO PAULO

9J

CERA'IDAS

Certifico e dou fé que.. em atendi-mento cao

despacho de fl$. 282, permi-EI vi.sta destes autos aos
Anali.star cie Promotoria -- Agentes, nesta dât:êl.

Bauru, 02 de de zentbro 019

C
ol et L oVi.níci.us Zu

Ofici.al de Plomotoria
Matrícula n' 63 9 5

(
.Junto a estes autos o r!:latóri.o de i.nEeligênci-a

conforme segue .

Bauru, 02 de dezenbJ;g. de 2019

BortolettoV i. r] i c i.

Ofi c i. a l rematar i a

63950Matrícula n



#"PSP MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAU LO

l GAECO - GRUPO DE ATUAÇAO ESPECI
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZAD

Ref.: endereços relacionados a Garfos Frederlco Perella O/ea

DiÍu sãe: GAECO/BAURU

Bala: 03/12/2019

RELATORIO
z'

INTKOOUÇÃO

Em conformidade com dispositivos legais que criam e fixam as atribuições

do cargo de Analista de Promotoria ll(Agente de Promotoria), elabora 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 a finalidade consolidar levantamento de endereço,

por ora tão somente nos sistemas conveniados (Infoseg, Caged, Detran-SIM, Prodesp,

FIEL etc.) e em fontes abertas (ex. : JUCESP), relacionados a Carlos Frederico Pereira Olea,

ex-sócio e subscritor de acordos com a COHAB representando a SANCARLO Engenharia

(endereço residencial e profissional)

C RELATÓRIO

CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA. CPF 170.683.038-62 e RG 26.155.660-

5 SSP/SP. casado c/ LARISSA CRISTINA BERTI, CPF 195.440.378-02. Do relacionamento,

nasceram ISABELA BERTI PEREIRA OLEA e BULIA BERTI PEREIRA OLEA. Os dados de cada

estão abaixo, pormenorizados (acesso via duplo clique na versão digital deste relatório).

nHüuHqnq
.tLF.lh;.PP-;..n

Infoseg - Infoseg - Infoseg - Infoseg -
Cartas.Frederico.Pe esposa-Carlos.pdf filhas-Carlos.pdf Pereira Olea.Advoci

Núcleo Bauru Av. Getúlio Vargas, n' 21-120. Pq. Jd
Tel.:(14) 3321-6665/(14) 3321-6676

Europa. Bauru/SP. CEP 17017-383
- gaeco.bauru@mpsp.mp.br
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2
GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOR 'g

\à

E dados dos pais e da irmã (e de empresas das quais são sócios)

'1 '1
Infoseg -

pais.d o.Ca rios .pd f
Infoseg -

irmã.do.Carlos.pdf

Abaixo, JUCESP e INFOSEG da empresa SANCARLO (matriz e filiais)

'1
Jucesp -

Sancarlo.pdf

'1 't
Infoseg - Sancarlo

matriz.pdf
Infoseg - Sancarlo

filial.l.pdf
Infoseg - Sancarlo

filial.2.pdf

Informações da CPFL

1) SANCARLO ENGENHARIA

Cne;lte: SANCARLO [NGCiNHARIA LiMin« ] instalação: 6as9761 ] PN: 7013470s9 l situação: AT]VA

Endurü(o: TABAJARA. 102:+ SEN SALGADO FILHO - MARIUA »

T».BAJARA. 102 - SEN SALGADO FILHO . MARILIA - SP - CEP: 17502273

Endereço com91eto:

Nome > Meus Dados

Meus Dados

}tili/{u PÇ.tP 'i('p '.'t(iate? ;+i k .{yantprlf)a 'sf'u ( .}il.I',t

As tftturrnaç(be\ deveríx estai (]e alar(]o (oi 1l Ob do( uítte'r\t{)

irra'ça{ df' sptt d.Kk)s ai a \).llt?aça(} (+f' e. a)ail p t(qpfonp'
Pf" e RG (]o riu iliir i:LJ corou {Je eítergta eiétnc ]

C Dados da Empresa
RAZÃO SOCIAL CNPJ

SANCARLO ENGENHARIA LIMITADA - ME 52.0S8.690/0001-33

2) SANCARLO (filial de Marílía/SP)

Instalação em nome de terceiro: GARI AMBIENTAL LTDA. ME

Cliente: GARE AM BIENTAL LIDA M E InsLol cão: 4a00146194 l PN: 7102374a3 l Situa(ão: ATIVA

Er\deíeçO: DOS VIAJANTES. 230 - í)Q S JORGE - MARILIA

DOS VI 230 - PQ S JORRE + MARILIA . SP - CEP: !7S20220

Endereço completo

Núcleo Bauru Av. Getúlio Vargas, n' 21-120, Pq. Jd. Europa, Bauru/SP, CEP 17017-383
Tel.:(14) 3321-6665/(14) 3321-6676 -- gaeco.bauru@mpsp.mp br
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3
GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

3) CARLOS FREDERICO

Clíerlte: CARLOS FR[DERICO PEnEiRA «. ] ]n$Lo]ação: 25177982 l PN: 703146278 l Situação: ATAVA

Endereço: RAFAEL OnAIANO. 258 - SA 101 - FRAGATA SECOES A E B - MARILIA +

Endere(o completo:

RATAEL 0TTAIAN0. 258 - SA iOI + FRAGATA SECOES A E B . MARILIA - SP - CEP: i75i9040

4) LARISSA (esposa do CARLOS)

Cliente: LARISSA CRISTINA VERTI l instalação: 3a965349 l PN: 703256311 l Situação: A'nVA

E;ld8rêco:ANTON10 LORENCIL SERAF]N. 116 -JD STA GERTRUDES - MARINA -

Endereço completo:

ANTONIO LORENCIL SERAFIN. 116 - JD STA GERTRUDES + MARILIA - SP - CEP: 17514600

Cliente: LARtSSA CRISTINA B[RTI l Inst3]ação: 309ó5349 ] PN: 7Q32Só311 l S;Luação:A'nVA

Er-idérê(o: ANTONt0 LORENCIL SERAFIN. 116 . JD STA GERTRUDES . MARILIA -(
Endereço com9íet.o:

ANTONIO LORENCIL SERAFtN. 1 16 + JD STA GERTRUDES - MARILIA - SP - CEP: 175 14600

Meus Dados

eus Dados

í't.ao íl+' s i (lados üu arudlizaqâo de e rilaii e tnt'folk(D h4dí\toi it\ü b i c.aí:lastro àtualuado L}Filizp f'sTe çefvtço içar ]
PF' e R(.; t o tit\içar l]a c(ir\ta (]e ent'raia eletricaAs lriforrriaçoes deva'rrt tlst í de ói.t)ítli) LUíli !.is c o{ lllileí lt{)

idos Pessoais

CPF

195.440.378-02

(
NOME SOBRENOME

VERTI

DATA DE NASCIMENTO

2S/lO/!97SLARISSA CRISTINA V

OUTRO DOCUMENTO RG

26246811

ORG. EXPEDIDOS

E-MAIL TELEFONE CELULAR

adv.otea@gmail.com

Acessando-se todos os documentos acima, podem ser apontados,

relacionados a CARLO FREDERICO e SANCARLO, os endereços abaixo

Núcleo Bauru -- Av. Getúlio Vargas, n' 21-120. Pq. Jd. Europa. Bauru/SP, CEP 17017-383
Tel.:(14) 3321-6665/(14) 3321-6676 - gaeco.bauru@mpsp.mp-br
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GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

ie,.
4

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Rua Antõnio Lorencil Serafim. 116, Santa Gertrudes, Marília/SP

Endereço residencial.

Rua Rafael Ottaíano, 258. sala 101, Marília/SP

Endereço profissional - PEREIRA OLEA ADVOCACIA

Alameda Santos, 200, conj. 11, Cerqueira César, São Paulo/SP

Endereço profissional - PEREIRA OLEA ADVOCACIA

Rua Tabajara. 102, Salgado Filho, Marília/SP

SANCARLO [matriz].

Rua dos Viajantes, 230, Jokei Clulb, Marília/SP

SANCARLO[fi[ia[ ativa]. Pendente de confirmação(di]igência).

Rua Alcides Nunes, 1005, Parque São Jorge. Marília/SP

Empresa Construvilla (esposa era soda; encontra-se inapta.

Era o que havia a relatar

Bauru, 03 de dezembro de 2019

R'
ANAL.ISCA OE PROMOTORIA II

MATR.: 4.194

Núcleo Bauru Av. Getúlio Vargas, n' 21-120, Pq. Jd. Europa, Bauru/SP, CEP 17017-383
Tel.:(14) 3321-6665/(14) 3321-6676 -- gaeco.bauru(Êmpsp-mp.br
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