
Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz(a) de Direito do Forum Regional 
do ·Partenon da Comarca de Porto Alegre -RS. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

'·-

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO, IDADE IGUAL OU ACIMA DE 60 ANOS . 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, brasileira, viúva, 
do lar, portadora da Carteira de Identidade 
n° 8010832651 SSP/RS, inscrita no CPF/MF 
sob o n°167.879.940/87, residente e 
domiciliada na Rua Alcebíades Antônio dos 
Santos, n°585, Bairr.o: Nonoaí, Porto 
Alegre-RS CEP.: 91.720-580, vem, através de 
seu advogado abaixo-assinado, com 
escritório, para os efeitos do Art. 39, do 
CPC, na Rua Celeste Gobbato, n. 120, sala 
401, nos termos dos Arts. 750, 75,3, II, 
combinado com Art. 759, ambos do Código de 
Processo Civil~ requerer a DECLARAÇÃO DE 
INSOLVÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, aduzindo 
para tanto o seguinte: 

1. DA CAUSA DE PEDIR 

1.1. Da Gratuidade Judiciária 

Inicialmente, AFIRMA, de acordo com a Lei no 
1.060/50 e posteriores alterações, que não possui condições 
financeiras para arcar com as custas judiciais e honorários 
de advogado, declaração em anexo(Doc.02, 04, 05, 06, 07), 
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altos Juros e uma geral inadimplência que vem violentando 
dia-a-dia a sua dignidade humana. 

As suas dívidas ultrapassam o seu patrimônio~ 

Sendo assim, a Requerente é mais um consumidor entre 
aqueles que estão em um superendividamento frente à bola de 
neve em realizar empréstimos para pagar outros e a própria 
facilitação de crédito existente no nosso país. 

As dívidas que a Requerente contraiu, é com 
Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo bancário, 
consignado em folha de pagamento, consignado em conta 
bancária, execuções privadas e execuções fiscais (IPTU, no 
qual está sofrendo demandas que nem ao menos resguardam o 
bem de família, constitucionalmente protegido). 

Diante do endividamento, a requerente Ja 
buscou o caminho de tentar voltar ao azul, onde reorganizou 
o orçamento familiar, realizou negociação para parcelamento 
dos débitos, substituição de dívidas mais caras por 
empréstimos a juros menores, medidas essas as quais todas 
já foram tomadas, entretanto, não restou alternativa a não 
ser a declaração da insolvência civil, ou seja, a falência 
da pessoa fisica, que é o caso da Requerente. (Vide Does. 
04, os, 06, 07, 08) 

O problema é que agora temos um cenário mais 
grave, quanto à quitação de débitos é inviável e a soma das 
dívidas é superior ao patrimônio da endividada, uma vez que 
tem um único bem, qual seja, bem de família (local onde 
reside com seus filhos e netos), ou seja, bem impenhorável, 
bem como, os proventos da pensão deixada pelo falecido 
esposo, também impenhorável. 

Importante ressalta r, que o fato da Autora não 
deter bens passíveis de penhora, não traz qualquer óbice 
processual e material para o ajuizamento da presente ação. 
Portanto, não há que se falar em indeferimento da inicial 
sob o fundamento de carecer a autora de interesse 
processual pela absoluta ausência de bens passíveis de 
penhora. 

A utilidade da declaração de insolvência 
independe da existência de bens penhoráveis, pois a 
posterior arrecadação abarca patrimônio presente e futuro 
dos devedores. Aduz que eventuais bens futuramente 
adquiridos pela Autora poderão ser objeto de arrecadação 
futura. Colacionam-se precedentes que o próprio TJ/RS, bem 
como o STJ, no qual já pacificaram a matéria, nesse 
sentido: 



RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
INSOLVÊNCIA CIVIL. AUTONOMIA. NATUREZA 
DECLARATÓRIA-CONSTITUTIVA. DIFERENÇA DO 
PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS 
PASSÍVEIS DE PENHORA. INTERESSE 
REMANESCENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
PROVIMENTO. 

I - O processo de insolvência é autônomo, 
de cunho declaratório-constitutivo, e 
busca criar um estado jurídico para o 
devedor, com as consequências de direito 
processual e material, não podendo ser 
confundido com o processo de execução, em 
que a existência de bens é pressuposto de 
desenvolvimento do processo. 

II - A inexistência de bens passíveis de 
penhora não enseja a extinção de ação que 
busque a declaração da insolvência civil, 
remanescendo o interesse na declaração, 
tanto por parte do próprio devedor, quanto 
de credor. Precedentes. 

III Recurso Especial provido, para 
prosseguimento do julgamento pelo Tribunal 
de origem. 

(REsp 957.639/RS, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
07/12/2010, DJe 17/12/2010) 

Processual Civil. Recurso 
Insolvência civil. Inexistência 
passíveis de penhora. 

especial. 
de bens 

A inexistência de bens passíveis de 
penhora não enseja a extinção de ação que 
busque a dec~aração da inso~vência civi~, 

remanescendo o interesse na dec~aração, 

tanto por parte do próprio devedor, quanto 
de credor. 

Recurso provido. 

(REsp 586. 414/RS, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
16/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 545) 

Portanto, não há que se falar em qualquer óbice 

processual para o ajuizamento e devido processamento da 

presente ação de Insolvência Civil. 



R$28. 000, 00, sendo a natureza dos 
privados(empréstimo desconto em folha); 

créditos 

5) ASPECIR, com endereço a rua Otávio Rocha, n. 65, 1° 
andar, Centro, Porto Alegre-RS, a importância de 
R$33.630,72(Desconto em folha), de um valor 
financiado de R$13.687,49, sendo a natureza dos 
créditos privados(empréstimo desconto em folha); 

6) PORTOCRED S.A., com endereço a Rua Dos Andradas, 
1001, sala 1003, Centro Histórico, Porto Alegre-RS, 
deve a importância de R$64.494,72, de um valor 
financiado de R$20.000,00, sendo a natureza do 
crédito privada(empréstimo desconto em folha); 

Dessa forma, cumprimos com o disposto no art. 
760, inciso I, do CPC, que determina a Relação nominal de 
todos os credores, com a indicação do domicilio de cada um, 
bem como da importância e natureza dos créditos. 

1.4 - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS 

Determina ainda, o art. 760, inciso II do CPC, 
que a petição, dirigida ao juiz da comarca em que o devedor 
tem o seu domicílio, conterá a individuação de todos os 
bens, com a estimativa do valor de cada um. Ocorre, 
Excelência, que a Autora tem como un1co bem, aqueles 
dispostos no seu Imposto de Renda em anexo(Doc.06), quais 
sejam: 

1. IMÓVEL DE MORADIA, PATICIPAÇÃO EM 50% DO 
IMÓVEL COM O CONJUGE, FRANCISCO GONÇALVES 
DIAS, CPF 002104550-04, Valor estimado 
R$168.577,90, no qual, inclusive, Ja fora 
declarado como impenhorável(vide doc.09) por 
tratar-se de bem de família; 



Tão logo, realizou a referida operação, buscou 
novos empréstimos através da FUSEPERGS, empréstimo com o 
Banco Bom Sucesso S.A., deve importância de R$103.359,00, de 
um valor financiado em torno de R$28.000,00, no qual vem tendo 
de~contado em folha o valor de R$1.742,50. Entretanto, do 
valor financiado a Requerente utilizou para cumprir obrigações 
como contas em Farmácias, dívidas dos dois filhos que residem 
com ela e estão estudando para concursos, inclusive para as 2 
netas, no qual a Requerente e o falecido são responsáveis pela 
pensão. 

Ainda assim, contraiu dívida, também na modalidade 
desconto em folha de proventos(IPERGS), junto a ASJ, Banco 
Portocred S.A., deve a importância de R$64.494,72, de um valor 
financiado de R$20.000,00,numa parcela mensal de R$1.791,52. 

Contraiu também, junto ASPECIR empréstimo, uma 
parcela mensal de R$700,64, no qual pagará um total de 
R$33.630,72 de um valor emprestado de R$13.687,49, que foram 
utilizados para pagamentos de estudo dos filhos, netos, bem 
como, despesas de Cheque especial entre outras despesas mensais 
ordinárias. 

Também, cumpre-nos, referendar que a Requerente se 
perdeu totalmente, quando a sua administração, pois tem 
realizado um empréstimo, para cumprir com o outro, vem a meses, 
trabalhando no negativo, utilizando todo o seu cheque especial. 
TANTO QUE REALIZOU O EMPRÉSTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
PARA QUITAR O EMPRÉSTIMO DO BANCO BMG S.A. (Vide extrato em anexo 
DOC.08). 

Em que pese o valor da Cota-Pensão ter a 
importância de R$18.057,19 junto ao IPERGS, verifica-se que tem 
um líquido a Receber de R$6015,85(Doc.04). Entretanto, ao 
verificarmos no extrato da Conta Corrente(Doc.07) extrai-se que 
desse valor fica todo retido em dívidas junto a sua conta 
corrente, restando um saldo negativo de R$9.994,18. 

A Requerente, vem sobrevivento de empréstimos 
bancários, utilização de negativo, e o valor restante da cota
pensão dos proventos de aposentadoria da UFRGS, junto a caixa 
Econômica Federal(Doc.08), no qual resta líquido o valor de 
R$1.817,32(Doc.05). Sendo que, para assim, conseguir receber 
realizou, recentemente um novo empréstimo para zerar essa conta, 
no valor de R$27.834,32, ficando a conta zerada, ou seja, ainda 
não encontra-se no negativo. Entretanto, a situação, logo 
ficará, por força de sua incapacidade de cumprir com todas as 
obrigações mensais, no negativo. 

Cumpre-nos, ainda, informar, mesmo sabendo que o 
débito de IPTU, encontra-se excluído da insolvência civil por 
força do art. 18 7 do CTN. A Requente, nem ao menos, consegue 
pagar (Parcelar), a dívida atualizada em seu CPF, no valor de 
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CONSTITUCIONALMENTE, A ENTIDADE FAMILIAR COMO UM TODO) . Tal 
situação equivale a déficit patrimonial, caracterizando a 
insolvência presumida. 

Contudo, os bens que possui não são passíveis 
de integrar o rol dos bens penhoráveis para o pagamento de 
seus credores, nos moldes do Art. 655 do CPC; 

1.7 - Dos efeitos da declaração judicial de Insolvência e 
suas sanções. 

Quanto aos efeitos da sentença declaração de 
insolvência c i vil e de suas sanções ( consequências) é de 
inteiro conhecimento da Requerente. 

Uma vez acolhido o pedido do 
devedor(INSOLVENTE), o Juiz proferirá sentença, encerrando 
a fase preliminar ou de cognição do processo de insolência, 
dando início à execução coletiva. 

A eficácia principal do provimento que inaugura 
a execução coletiva repousa nos efeitos declaratórios da 
sentença que declara à insolvência do devedor. Assim 
disserta Humberto Theodoro Junior em sua obra: 

"Desde que a execução coletiva não pode ser 
instaurada sem a sentença declaratória da 
insolvência, exerce ela, alem da função de 
encerrar a fase vestibular do processo, a 
importantíssima eficácia de produzir a 
"execução por concurso uni ver sal". Pois é com 
ela que se iniciam os autos executivos 
propriamente ditos, representados pela 
apreensão de bens para preparar a transferência 
forçada e a satisfação dos credores." 

Por força da sentença de insolvência, o devedor 
perde a administração e a disponibilidade dos seus bens, 
bem como os cr~dores perdem os privilégios decorrentes de 
penhoras anteriores e são arrastadas pela força atrativa do 
concurso universal. 

Os efeitos da sentença declaratória de 
insolvência civil podem ser divididos em efeitos de direito 
material e efeitos de direito processual senão vejamos: 

São efeitos de direitos materiais: 



patrimônio, que passa a ser de responsabi1idade do 
administrador. 

Esta perda de capacidade 1imi ta-se a negócios 
envo1 vendo compra e venda de bens, uma vez que os bens 
existentes são garantias do juízo, bem como os bens que 
porventura sejam adquiridos futuramente, atraídas pe1a 
universa1idade da execução concursa1, passam a integrar a 
massa. 

Ademais, o art. 782 do CPC determina que o 
devedor, após a extinção do todas as obrigações, vo1tara a 
gozar do direito de praticar todos os atos da vida civi1. 

Repita-se, a Requerente declara, ainda, estar 
ciente das sanções previstas na legislação em vigor. 

1.7.1 -Do Vencimento Antecipado das Dívidas 

Conforme supra demonstrado, um dos efeitos da 
sentença declaratória 
art. 751, I, do CPC, 
antecipado de todas as 

de insolvência civil é o descrito no 
qual seja, o efeito do "vencimento 
suas dívidas". 

Destaca-se as consequências desse efeito da 
tutela declaratória de insolvência quanto ao vencimento 
antecipado das dívidas, nos quais apresenta algumas 
particularidades: 

I - Deságio das obrigações vincendas , de 
forma que a antecipação do vencimento não 
compreende os juros correspondentes ao tempo 
ainda não decorrido, conforme o art. 1426 do 
Código Civil. Isso não abrange a aplicação dos 
juros legais a massa patrimonial, uma vez que a 
partir da declaração da insolvência, passará a 
comportar tais valores; 

II - Suspensão da fluência de juros, uma 
vez que por analogia do art. 124 da Lei 
11. 101/2005, contra a massa não correm juros, 
ainda que estipulados , se o ativo não bastar 
para o pagamento do principal. 

III - Estabilização do valor das dívidas 
em moeda estrangeira, pela qual se convertem os 
créditos em moeda estrangeira na moeda nacional 

\_ 



com os descontos em folha de pagamento reclama tutela urgente e 
antecipando o direito postulado, quando haja "fundado receio de 
dano irreparável ou de dificil reparação". 

"In casu", se antecipa provisoriamente a tutela 
pretendida(VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DÍVIDAS) pela parte Autora 
como meio de evitar que, no curso do processo, ocorra o 
perecimento ou a danificação do direito afirmado, preservando a 
possibilidade de concessão definitiva, se for o caso e desde que 
esteja o juiz convencido da verossimilhança da alegação através 
de prova inequívoca. 

Assim, sendo o direito da autora, liquido e 
certo(SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA LATENTE), este pugna pelo imediato 
VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DÍVIDAS, no qual restará por 
consequência, o cancelamento das averbações incidentes em sua 
folha de pagamento mensal, procedida pelos órgãos pagadores em 
favor dos credores. 

Para a concessão da antecipação da tutela, 
presentes encontram-se, os requisitos informadores daquela: 

Há FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, revelando-se na 
possibilidade de grave lesão ao direito da Autora, uma vez que 
tem os seus vencimentos apropriados pelos credores, com juros 
escorchantes, aliado ao fato de que, conforme se verifica nos 
comprovantes de pagamento de pensões (doc.04, 05), bem como, no 
extrato da conta corrente(Doc.07) que a Autora está recebendo um 
valor para sobreviver de R$1.810,00. Que só de remédios, vem 
pagando em torno de R$1000,00(Doc.l4), além do mais, é portadora 
de NEOPLASIA MALIGNA(DOC.l3). Sem falar o fato de que não vem 
conseguindo cumprir nem ao menos com a pensão de duas 
netas (Doc.lS) (no qual poderia sofrer, inclusive, ação de 
execução sob pena de prisão) . Poderá, também, ter o seu imóvel 
expropriado pela Prefeitura Municipal, pois a sua dívida hoje 
encontra-se em torno de R$60.000,00(Doc.ll) e com execuções 
fiscais tramitando em fase de penhora(DOC.17). Se não for 
imediatamente procedido o efeitos de vencimento antecipado das 
dívidas, no qual haverá por consequência o cancelamento dos 
descontos, trará gravíssimas consequências para Requerente, pois 
nem ao menos, tem capacidade de contrair novos empréstimos, 
forma que vem vivendo a muito tempo para cumprir com suas 
necessidades mais elementares. 

Outrossim, importa registrar que poderiamos, 
buscar o expediente de uma ação para adequar os empréstimos 
consignados dos proventos para determinar a limitação dos 
descontos decorrentes de empréstimos pessoais em 30% 
(trinta por cento) da remuneração do servidor, leia-se, 
proventos de pensão, RECENTEMENTE DECIDIDO PELO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP 1.284.145 - RS. Entretanto, 
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abusos de direito que provavelmente se verifique atualmente em 
nossa sociedade, rasqando-se ostensivamente toqas as conquistas 
sociais consagradas por nossa Constituição e legislação civil, 
principalmente o respeito à dignidade humana!!! 

Portanto, ad cautelam, o melhor procedimento é a 
imposição aos CREDORES DESCRITOS NO ITEM 1.3, PARA QUE ANTECIPEM 
O VENCIMENTO DE TODAS AS DÍVIDAS DA AUTORA, para o fim de 
exprimir todas consequências descritas no item 1.7. e por 
consequência imediata, repita-se por força do vencimento 
antecipado das dívidas, abstenham-se os credores em realizar os 
descontos em folha de pagamentos dos proventos da parte autora, 
bem como, os consignados em conta corrente, até decisão final da 
presente demanda. Formando, desde já, um fundo para pagamento 
dos credores em um patamar de 30%, conforme jurisprudências 
reiteradas dos Tribunais Locais e Superior, que tem como 
razoável a referida margem. 

2. Dos Pedidos: 

Ante o exposto, REQUER: 
A) A concessão da liminar f inaudita altera 

imediato seja 
ANTECIPADO DAS 

parte f para que de 

declarado o VENCIMENTO 

DÍVIDAS DESCRITAS NO ITEM 1.3, para o fim de 
exprimir todas 
item 1. 7. e 
abstenham-se os 
descontos em 

consequências descritas no 
por consequência imediata, 

credores em realizar os 
folha de pagamentos dos 

proventos da parte autora, bem como, os 
consignados em conta corrente, até decisão 
final da presente demanda. 

A.A.) Desde já, postula-se, a formação de um 
fundo para pagamento dos credores em um 
patamar de 30%, conforme jurisprudências 
reiteradas dos Tribunais Locais e Superior, 
que tem como razoável a referida margem. 

A.B) DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS 

ÓRGÃOS PAGADORES, UFRGS E IPERGS para que 

cancelem imediatamente todos os descontos em 

favor dos credores; 

A.C) seja oficiado O BANRISUL PARA QUE NÃO 

PROCEDA QUALQUER DESCONTO/DÉBITO NA CONTA 

CORRENTE DA AUTORA; 
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CIENTE DO 

Para os efeitos do Art. 258 e 259 do CPC, 
atribui à causa o valor de alçada 
R$1.213,00 

de 2012. 

REQUERENTE: .. ~ ........................... . 
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EM ANEXO: 

1- procuração; 

2~ Declaração de Hipossuficiência; 

3- Identidade com CPF; 

4- Comprovante de Pagamento de Pensão IPERGS; 

5- Comprovante de Pagamento de Pensão UFRGS; 

6- Declaração do Imposto de Renda; 

7- Extrato da Conta Corrente da Requerente BANCO BANRISUL 
S .A.; 

8 - Extrato da Conta Corrente da Requerente CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL; 

9- Decisão nos autos do processo de execução n° 
001/1. O 6. 02597 5-7, no qual declara a impenhorabilidade do 
imkóvel em que a Requerente, seus filhos e netos residem; 

10- CERTIDÃO DE ÓBITO; 

11 - Balancete Consolidade de Débitos de IPTU no valor de 
R$60.651,26 em 22/11/2012, no CPF da Requerente; 

12- MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO DA 
EXECUÇÃO TOMBADA SOB O N° 001/1.05.2464110-6, NO VALOR DE 
r$267.007,81, em 02/10/2012; 

13- PATOLOGIA GRAVE QUE INCLUSIVE ISENTA DE IMPOSTO DE 
RENDA - NEOPLASIA MALIGNA; 

14- COMPROVANTE DE GASTO MENSAL NA FARMÁCIA AGAFARMA NO 
VALOR DE R$929,11; 

15 PENSÃO ALIMENTÍCIA AVOENGA PARA AS NETAS COM AS 
SEGUINTES OBRIGAÇÕES: MORADIA, LUZ, ÁGUA, NET, DONOMÍNIO, 
além do pagamento das ESCOLAS DAS MENINAS(netas); 

16 - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO DO FALECIDO PARA A 
REQUERENTE; 

17 -Ações de Execução Fiscal (IPTU) 



DOC. 1 - procuração 



OUTORGANTE(s): 

OUTORGADOS(s): 

PODERES: 

PROCURAÇÃO 

JO~FINA GONÇALVES DIAS, brasileira, viúva, do lar, 
inscrito no CPF no 167.879.940/87 e Cédula de Identidade n° 
80 I 0832651 SSP/RS, residente e domiciliado na rua Alcebíades 
Antônio dos Santos, 585, bairro Nonoai, Porto Alegre!RS- CEP 
91.720-580>~ 

\ 

AMIR GA~ WITT, brasileiro, casado, adv~ga~o, 
OAB/RS n° 31.862, e FERNANDO SOARES WITT, brasileiro, 
solteiro, advogado, OAB/RS n°55.493, ambos com escritório 
profissional na rua Dr. Flores n°240, sala 52, Porto Alegre, RS, 
Fone/Fax Oxx 51 3228 4992 e Rua Maurício Cardoso, no 809, São 
Francisco de Assis, RS, Fone/Fax Oxx 55 252.1931. 

O(s) outorgante(s) confere(m) aos outorgados, pelo presente 
instrumento particular de procuração poderes para 
representá-lo(s) perante qualquer juízo, ou fora dele, Instância ou 
Tribunal, propor quaisquer ações, defende-lo(s) nas que lhe(s) 
forem propostas e promover quaisquer medidas preliminares, 
preventivas ou assecuratórias dos seus direitos e interesses, para o 
que lhe confere(m) os poderes da cláusula "Ad Judicia et Extra" e 
mais os poderes especiais para receber intimação, acordar, 
discordar, desistir, receber e dar quitação, firmar compromissos, 
podendo, ainda, praticar todos os demais atos que se fizerem 
necessário ao bom e fiel desempenho do presente mandato, como 
se expressamente declarados fossem, inclusive substabelecer esta 
em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 
por bom, firme e valioso. 

Porto Alegre, 22 de novembro de 2012. 



DOC. 02 - Declaração de Hipossuficiência 



DECLARAÇÃO 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, brasileira, VlUva, do lar, portadora do 
CPF n° 167.879.940/87 e do RG n° 8010832651 SSP/RS, residende e 
domiciliada na Rua Alcebíades Antônio dos Santos 585, bairro 
Nonoai, em Porto Alegre- RS- CEP 91.720-580, declara para os 
devidos fins que, pela dificuldade financeira que passa, não 
dispõe de recursos para custear as despesas processuais, sem 

.-..\ privar-se dos meios necessários para sua própria subsistência e 
de sua família. 

Porto Alegre, 22 de novembro de 2012. 

Decl rante 



DOC. 03 - Identidade e CPF 



-- -· ---------. -- ~ . __....· 



.·--.... 

DOC. 04 - Comprovante de Pagamento de Pensão 
IPERGS 



lnstluJtD de Pnl'lldlnda do Estado do Rio Gnnde do Sul 
NOME DO PENSIONISTA 

COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO DE 

PENSÕES 

CONTROLE 
IibSiF.it~NAfiibNbAlliiéS\ \titASf~ ~:~{:?f==~=~=~=~=?~:r::~: ~:::~:~t:::;:;:;:; ... ::;:;:;:::;:;:;:::::;:;:;::::}:;:::::;:;:: ::: ==: =::=oo949àír: 

ESPECIFICAÇÃO 
:::::::::::'::::::;:;:;:::::;:: VANTAGEM 
~w..:r~w.: VALOR COTA-PENSAO 

DESCONTO 
IPE PREVIDENCIA 
IPE SAUDE 
BANRISUL EMPRESTIMO 
CONTRI MENSAL FUSEPE 
FUSEPERGS-EMPR BCO B 
CUSTO POSTAGEM 
ASJ/EMPRE 
ASJ/MENSALIDADE 1 
ASPECIR PEC 
ASPECIR EMP 

TÉRMINO 

10/2012 

10/2012 
10/2012 
1.0/2012 
10/2012 
10/2012 
10/2012 
10/2012 
10/2012 
10/2012 
10/2012 

OBSERVAÇÕES PENSIONISTA: EM NOVEMBRO, A TAXA MENSAL DE 
POSTAGEM DO CONTRACHEQUE PASSARA A SER DE 
R$ 1,20. 

API028 



DOC. OS - Comprovante de Pagamento de Pensão 
UFRGS 





DOC. 06 - Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física, exercício 2012, ano

calendário 2011 



REÇIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA 

EXERCÍCIO 2012 

Ano-Calendário 2011 

Page I of2 ~5 d 

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL COMPLETA . 
Segunda via impressa na página da RFB na Internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. 

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE 
CPF do declarante Nome do declarante 

167.879.940-87 JOSEFINA GONCALVES DIAS 

Endereço Número Complemento 

AVENIDA ALCEBIADES ANTONIO DOS SANTOS 585 CASA 

Bairro/Distrito CEP Município UF 

NONOAI 91.720-580 PORTO ALEGRE RS 

Telefone Declaração é retificadora? 

0000 00000000 NÃO 

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS 

IMPOSTO DEVIDO 

IMPOSTO A RESTITUIR 

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR 

IMPOSTO A PAGAR 
GANHO DE CAPITAL-MOEDA EM ESPÉCIE 

(Valores em Reais) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

CÓDIGO DA NOTIFICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA 
DECLARAÇÃO 

000000000000-00 

PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2012) 

NÚMERO DE QUOTAS 

VALOR DA QUOTA 

Declaração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 18/04/2012 às 09:19 

16.88.83.66.1 o 

DO 

0,00 

L.u..--.11..1:--+-:~ ~='""''""'TDPV DPrn~nlRPr.iho ?OOR.asn?dados decla=201216787994087... 22/06/2012 



., __ ::..,,_ 11:-...1-1 
~fd3r~•ra 

MIO AS 
Módulo de Impressão de Declarações Assinadas 

Usuário: 294982100 

Data/Hora de impressão: 22/06/2012 14:24:20 

CPF do declarante: 167.879.940-87 

NO: 10/30.226.662 

Data/Hora Entrega: 18/04/2012 09:19:53 

Meio de Entrega: RECEITANET 

Modelo: COMPLETO 

Tipo de documento: ORIGINAL 

Situação: FINALIZADA 

Entregue com certificado: NÃO 

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal. 

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE. 



~---------------------------------------------~1 f 
ME: JOSEFINA GONCALVES DIAS A 
F: 167.879.940-87 IMPOSTO SOBRE A RENDA- PESSOA FÍSICA U 

' DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2012 Ano-Calendário 2011 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES 

Sem lnformaçqes 

IMPOSTO PAGO I RETIDO . 
Sem Informações 

PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS 

Sem Informações 

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 

12 IMOVEL DE MORADIA, PARTICIPACAO EM 50% DO IMOVEL COM O CONJU~E, ·· 
FRANCISCO GONCALVES DIAS CPF 0021 04550-04. :<· ,/) 

105- BRASIL 

32 CAPITAL SOCIAL EM EMRPESA INATIVA, SOB BAIXA EM M4 2011,;. 
105- BRASIL ;;,•; 

TOTAL 

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS 

Sem Informações 

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE 

Sem Informações 

ESPÓLIO 

Sem Informações 

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS 

Sem Informações 

"'----\. 
' 

\:~(-~.~,,> 
., 

•.• ·.v.'·'<·<,·.;· 

:·., 
(Valores em Reais) 

SITUAÇÃO EM 
31/12/201 o 31/12/2011 

168.577,90 168.577,90 

5.000,00 5.000,00 

173.577,90 173.577,90 

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal. 

Controle: 493746612368091 Página·2 de 3 Data/Hora da Entrega: 18/04/2012 às 09:19:53 



DOC. 07 - Extrato da Conta Corrente da 
Requerente - Banco Banrisul S.A. 



\ 

\ 
"---

BANRISUL 
AGENCIA: 0026 - 5AO JOSE 
CONTA •• : 35.024740.0-:! 
HIIME ... : JOSEFINP, GONGAL\IES DIAS 
llll NTI F I CACA O: 22'2012112:29645627,g 
' 

22/1112012 

PARA SIMPLES CONFEREI~CIA 

SIILDO DA CONTA 
SALDO DEVEDOR ......... R$ 

TOTAL DEVEDOR ................ R$ 
LIMITE DA CONTA ..••••.•••.•. R$ 
TOTAL DISPONIVEL •••.•.••..•. R$ 

ENCARGOS FINANCEIROS 1:HE!JUE LSPECIAL 

T liXA DE JUROS DO MES : 
Til XA DE JUROS AO ANO: 
CET: 

CHLD 1 MIN - VENCIMEN:O CONTRATO 
LIMITE .••••..•.••••••..•.•.• R$ 
DI SPON I VEL .•••.••.•••..•••.• R$ 
TIIXA JUROS EMPRE:mMO ...•.•.• 

TIIXA JUROS FINANC; Eot1PR,~S •. 

9. 994,18-
10.000.00. 

5,82 

8,94% A.M. 
179,72% A.A. 
2'02,81% A.A. 

02/08/2013 
11.500,00 

0,00 
2,99%A.M. 

42,49%A.A. 
2,89%A.M. 

40,70%A.A. 

CONSULTE SEUS LIMITE5 DE CREDITO ACESSANDO 
I\ OPCAO: EXTRATDS, Et1PRI::STIMOS/CREDITOS 

----------- TARIFA ECDNOI~ICA BANRISUL --------
TLB FOLHA DE PAGP,MENTIJ l ARIF. 12,70 
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0% 

DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R 
-+---------- -----·- ----·---·--------- ------ ---·-- ---+-
----------·MOVIME~ITOS DA CONTI\ Clll<i-:ENlE ---------

SALDO ANT EM 05/1 :t/21312 ~.994,18-

SEM LA~ICAMEtH03 NESTE I)ER lt 11 J 

SEEiURO BANI~ I SUL AUTO 
SOLUCOES E Vi\NT,~GENS EXCLUSIVAS 

------- EXTRATO ATE AS 12:23 DE 2:2/11/2012 ------

SERVICO DE ATENDIMENTU AO CLIENTt::: 0H00-646.1515 
OUVI DOR I A : 0a00-644 • :2200 

BANRISUL '• . 
AGENCIA: 0026 - ~;AO JOSE ·-SS..,. 

CONTA .• : 35.024740. 0-~~ 
NOME.·~-~ JOSEFINP, GONCAU/ES DIAS 
I DENT I F'Í C A CAO : 22'2012112:296456424 

PARA SIMPLES CDNf EREI~t.:!A 

SIILDO DA CDNJ A 
SALDO DEVEDOR •. 

TOTAL DEVEDOR ••..••••...•... R$ 
LIMITE DA CONTA ............. R$ 
TOTAL DISPONIVEL ..• ~ •.•••••• R$ 

ENCARGOS F I NANCE I RDS CHEtJUE ESPECIAL 

T liXA DE JUROS DO MES: 
T liXA DE JUROS AO ANO: 
CET: 

CHED 1 MIN - VENC:IMEN-0 CONTRATO 
LIMITE .•••.••••........••.. R$ 
DI SPON I VEL ••••••.•..•......•• R$ 
TIIXA JUROS EMPREqiMO .•...• 

\liXA JUROS FINANC. Cot1PR,~S .. 

22/1112012 

9.994,18-

9.994,18-
10.000,00 

5,82 

·8,94% A.M. 
1'(9,72% A.A. 
2:02,81% A.A. 

02/08/2013 
11.500,00 

0,00 
2,99%A.M. 

42,49%A.A. 
2,89%A.M. 

40,70%A.A. 

l:UNSUL TE SEUS L IMITES DI: CREDITO ACE ~i:SANDO 
1\ OPCAO: EXTRATDS, Ei'1PRI:STIMOS/CI\EDITIIS 

---------- TARIFA ECDNOI~ICA BANRISUL --------
TE~ FOLHA DE PAGP,MENTD lARIF. 12,70 
BENEfiCIOS- AD1C11JNAIS_"' __ DE'5CONTO- ·-·--------07.-

OI 
-+ 

"SO:JIWinb SOjnpoJd no 
808[9 'SW!JSJ?[d S!B!J8jBW WO~ Oj8Jip O)BjUO::> 
O W9qWej 8)!118 :Bfi!SS8:JX8 8pBpltun 'JOIB::l 
ap S8)UOJ 'S8)U8::lS8JOn[J SBpedWB[ '[OS op 
znt 12 18ded o B4Uodxe ogu :sopBplm sunBIB 
JBWOJ ospeJd 9 sew 'soue L ep e sosseJdWI 
sopep sop l!l~ BP!II V ·I8111SuessowJej 
leded we 0P!l!We 9 8)UB11o.Ídwo::> 8183 

oozz 11119 0080 
B!JOP!IInQ 

s ~s ~9119 oo8o 
:WS·8)U9![:) 08 O)U8W!PUSJV ep O:'i!AJ9S 

'SO::liWinb SO)npOJd no 
SOS[9 'SO::l!)Se[d SIB!J8)BLU WO~ O)SJip O)BjUO::> 
O W9qWBj 9)!119 :BII!SS9:JX9 8pBplltln 'JOIBO 
ep S9JUOJ 'S9JU8::>s9JOniJ sepedwer 'ros op 
znr I? [8ded o B4uodx9 oeu :sopepln:J sunô[B 
:_:_~~:_ os~:J9Jd 9 seu' 'souB L ep 9 .soss9JdWI 

-~ ···- --·· .. ··- - .. :_: 



Cnnti nuacao da pasi na: 01 

++ MOVIMENTOS NOV/20:t2 
01 OPER.CR. BBH 11001819 

CREDITO 1 MIIIIUTO il001803 
SAQUE ELETROhiiCO il04·q61 
EMPREST. BBH 1\001803 
IOF 11001800 
IOF ADICIONAL 111101800 
SALDO NA DAT~, 

mi MENS. PACOTE ll0H00 
SALDO NA DAT~, 

/ 

1.50í:l,00 
820,00 

1.620,00-
692,18-
20,89-
11,74-

9.981 '48-
12,70-

9.994,18-

SEEiURO tlANI~ISUL AUTO 
SOLUCOE:;, E Vi\NT,~GENS EXCLUSIVAS 

------- EXTRATO AlE AS 12:24 DE 2:2/11/2012 ------

SE:RVICO DE ATENDIMENTll AD CLIENTE: 0e.00-646.1515 
OUVI DOR I A.: 0.900-644 • :2200 



DOC. 08 - Extrato da Conta Corrente da 
Requerente - Caixa Econômica Federal 



je: 1 Oocument Name: untitled 

~IXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #2o 1 AUTO ATENDIMENTO 1 22/1112o12 

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMAD0 1INFORME AS DATAS EXTRATO 
PAG: 001 ' 

3: 0958 - TRISTEZA 
:!:RIODO :' 0.1102012 ATE: 21112012 
)ME: JOSEFINA GONCALVES DIAS 

~TA MOVTO NR.DOC HISTORICO 
1/10/2012 701400 SALARIO 
2/10/2012 000000 SAQ CARTAO 
3/10/2012 008151 CRED EMPR 
3/10/2012 000000 DEB CES TA 
5/10/2012 000000 SAQ CARTAO 
5/10/2012 161406 CP ELECTRO 
5/10/2012 000958 DEB.AUTOR. 
7/10/2012 171007 SAQUE ATM 
1/10/2012 000000 SAQ CARTAO 
1;·1/2012 701400 SALARIO 

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR 
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS 
~IXA ECONOMICA FEDERAL I A425 

OPER: 001 CONTA: 20.476-2 
CPF: 167.879.940-87 

LIMITE FLUTUANTE GIM: 
LIMITE CHEQUE AZUL: 
VLR.BLQ.JUDICIAL 

V A L O R 
1.817132 c 
1.813 150 D 

2 7 • 8 3 4 1 3 2 c, 
24 1 00 D 

2.900 100 D 
80 1 00 D 

2 2 • 3 3 4 I 59 "D 
500 100 D 

2.000 100 D 
1.817132 c 

SALDO EM 21/11/2012 R$ 
F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 

#20 I AUTO ATENDIMENTO 

0100 
0100 
0100 

SAL D O 
1.824178 c 

11128 c 
27.845160 c 
27.821160 c 
24.921160 c 
24.841160 c 

2.507101 c 
2.007101 c 

7101 c 
1.824133 c 

0133 c 

F12 FINALIZAR 
1 2211112o12 

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMAD0 1INFORME AS DATAS EXTRATO 
PAG: 002 

3: 0958 - TRISTEZA 
:!:RIODO: 01102012 ATE: 21112012 
)ME: JOSEFINA GONCALVES DIAS 

~TA MOVTO NR.DOC HISTORICO 
1/11/2012 000000 SAQ CARTAO 

OPER: 001 CONTA: 20.476-2 
CPF: 167.879.940-87 

LIMITE FLUTUANTE GIM: 
LIMITE CHEQUE AZUL: 
VLR.BLQ.JUDICIAL 

V A L O R 
1.824 100 D 

0100 
0100 
0100 

SALDO 
0133 c 

SALDO EM 21/11/2012 R$ 0 1 33 C 
1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR 

-o. ??111/?.01?. 'T'imP.: 1?.:1::\:?.S 



_:~-; DOC. 9 - Decisão nos autos do processo de 
execução n° 001/1.06.025975-7, no qual 
declara a impenhorabilidade do imóvel em que 
a Requerente reside com seus filhos e netos; 



ESTADO DO PJ:O GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 
AV. Cel. Aparício Borges, 2025 

N2 de Ordem: 
001/1.06.0256975-7 Processo n2; 

Natureza: Outros Processos Autuados em Apenso por Determinação 
Judicial 

Requerente: 

Requerido: 

Juiz Prolator: 
Data: 

Francisco Goncalves Dias 
Josefina Goncalves Dias 
Claudionor Schafer Sarat 
Nilza Terezinha Cunha da Silveira 
Juiz de Direito- Dr. Ricardo Pippi Schmidt 
17/07/2008 

Vistos etc. 

FRANCISCO GONÇALVES DIAS e JOSEFINA 

GONÇALVES DIAS interpuseram impugnação à penhora em face de 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e NILZA TEREZINHA CUNHA DA 

SILVÉIRA, alegando impenhorabilidade do imóvel constrito à fi. 232 por ser 

o único bem de família. Disseram que os impugnados tinham conhecimento 

que o imóvel era o único bem familiar e, portanto, merecem ser condenados 

nas penas de litigância de má-fé. Afirmaram que jamais existiram duas 

unidades habitacionais no imóvel, principalmente porque as características 

do prédio sequer admite divisão cômoda. Postularam a procedência dos 

embargos com a condenação dos impugnados nas penas de litigância de 

má-fé. Juntou documentos (fls. 256/305). 

Intimados, os impugnados apresentaram resposta 

310/314, dizendo que a impugnação de sentença é mero inci 

autoriza a condenação do vencido apenas nas despesas proce s ais. 

Alegaram que, embora não conste na matrícula do imóvel penhorado, exi 

64-í -2008í2050278 



i.' 

ESTADO DO RIO GRlillDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

düas unidades habitacionais perfeitamente sepa_radas, acrescendo que os 

impugnantes deveriam ter colacionado as respectivas plantas destas 

unidades, assim como deveriam ter acostado certidão de municipalidade 

comprobatória desta situação. Referiram que os documentos juntados pelos 

impugnantes não são suficiente a afastar a penhora, ao meno's sobre uma 

das unidades existentes no mesmo terreno. Asseveraram que os 

impugnantes faltam com a verdade quando afirmam que os impugnados são 

seus únicos credores, enquanto possuem dívidas perante a União e 

empresas privadas, conduta que caracteriza a má-fé. Afirmaram que, caso 

os impugnantes não possuam outros bens, ou que deles tenham se desfeito 

durante o curso da ação, deverão ser declarados insolventes, para o que 

requereram a juntada de declaração de imposto de renda a partir do 

exercício de 2000. Postularam pela condenação dos impugnantes nas penas 

. de litigância de má-fé. 

Intimadas as partes sobre o interesse na produção de 

provas, os impugnantes requereram prova oral e os impugnados provas 

documentais e também orais. 

Deferida a expedição de ofício para Receita Federal, 

requisitando as três últimas declarações de renda dos impugnantes, bem 

como determinado aos mesmos que juntassem a planta baixa do imóvel 

penhorado, foram juntados tais documentos nas fls. 342/355. 

Determinada nova juntada das declarações de renda de 

2000 a 2003 e as plantas da edificação do imóvel anteriores a dezembro de 

2005, os documentos foram juntados nas fls. 369/381 e 385/390. 

Designada audiência de instrução, restou inexito 

conciliação e ainda foram inquiridas três testemunhas. Os debates 

a 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

foram convertidos em memoriais que foram apresentados nas fls. 459/461 e 

493/495. 

RELATEI. 

DECIDO. 

Viável o julgamento do feito porque esgotadas as provas 

necessárias para solução do litígio. 

Em que pese os relevantes argumentos trazidos pelos 

impugnados, o incidente merece desate de procedência. 

Infelizmente, defronta-se com nítido caso em que os 

credores ficarão reférr.r da estrita legalidade, tendo em vista a amplitude da 

norma contida na Lei 8.009/90. 

Pelas provas produzidas, tanto documental, como também 

as provas testemunhais, não há quaisquer indícios que a unidade 

habitacional penhorada englobe outras unidades familiares. 

Todas as plantas baixas juntadas nos autos demonstram 

que o imóvel, desde seu primórdio, foi projetado em três pavimentos, 

correspondente a subsolo, térreo e superior. Sem contar, ainda, que na 

matrícula imobiliária o registro sempre referiu-se a apenas uma unidade 

habitacional, ou seja, um imóvel. 

A hipótese levantada acerca da existência de di 

interna da unidade, é questão que não foi comprovada. As testemunha 



ESTADO DO RIO GR.ANDEDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

confirmaram a existência, sendo que uma delas ainda é a arquiteta que hoje 

cuida das reformas da residência. 

Já as fotografias colacionadas, também não. foram nada 

esclarecedoras, pelo contrário, uma V€Z · que evidenciam a indivisão 

defendida pelos impugnantes. 

Mesmo que se cogitasse a existência de divisão interna, 

seria improvável a perpetuação da penhora, sob nítida impossibilidade de 

constrição, já que, dificilmente licitantes adquiririam bem que não possui 

independência concreta, o que desvalorizaria o imóvel. 

Além disso, o fato de morarem no imóvel os proprietários 

(impugnantes), filhos e netos não afasta a impenhorabilidade do mesmo, 

porque a própria norma protetiva (art. 10 da Lei 8.009/90) prevê que o 

imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável 

(grifei)", o que engloba a todos os familiares que dela utilizem como moradia 

única. 

Talvez a solução para este caso seria a hipótese vetada 

pelo atual Presidente da República, contida no Projeto de Lei n° 51 

(transformado na Lei 11.382/06), no qual previa um parágrafo único para o 

art. 650 do CPC, possibilitando a penhora de imóvel com valor superior a 

mil salários mínimos, com reserva impenhorável deste mesmo valor ao 

devedor. 

Isto evitaria que devedores contumaz se apropria em de 

legislações protetivas e continuassem, eternamente, não responde o por 

suas obrigações. Evitaria, também, que devedores usufruís.D de 



'"-...--

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

patrimônio luxuoso, enquanto seus credores aguardam a liquidação de sua 

pendê_ncias financeiras. 

Mas, como nosso país privilegia os "nobres" devedores, o 
. . . 

dispositivo legal foi vetado e os ~eradores""po direito, bem corno credores, 

continuarão a mercê de legislações extremamente protetivas, que não 

ressalvam questões relevantes, como deste caso concreto, por exemplo. 

O pior devedor é aquele que .sabe que deve, pode 

satisfazer a dívida, porque tem patrimônio para tal, mas não o faz porque 

conta com benefícios legais instituídos. com nobres propósitos, mas 

profundamente injustos quando desvirtuados. 

Em que pese a "mansão" em que os devedores residam, 

construída com empréstimo financeiro em parte obtido dos próprios 

credores, por literalidade normativa, não há solução para o caso a não ser 

reconhecer-se a impenhorabilidade do imóvel, porque comprovado que se 

refere à única moradia dos devedores e sua . família, conforme certidões 

registrais imobiliárias juntadas nos autos, bem como declarações de renda. 

Resta aos credores, seguir diligenciando em busca da 

existência de outros bens dos devedores que sejam passíveis de penhora, 

ainda que com as dificuldades decorrentes de leis como esta, que 

beneficiam os devedores que conhecem os meandros do sistema legal. 

Afasto os pedidos de ambas partes na cond nação em 

litigância de má-fé porque cada qual defendeu aquilo que en dia por 

direito, não ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no art. 17 
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Mesmo que a impugnação ao cumprimento de sentença 

seja hoje uma manifestação incidente ao processo sincrético, não há como 

evitar a condenação na sucumbência diante de evidente instrução 

probatória, pela qual houve nova atuação dos patronos dos impugnantes, 

além de tal entendimento estar pacífica n~urisp_rudêncià atual. · 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença propostos por FRANCISCO GONÇALVES DIAS e 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS contra CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e 

NILZA TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, declarando a 

impenhoíabllldade do lmóve! penhorado na fi. 232 e determinando o 

imediato levantamento da constrição. 

·Condeno os impugnados ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, nos termos 

do art. 20, § 40, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, prossiga-se com o feito 

executivo. 

Oficie-se ao Registro Imobiliário competente, comunicando '----/ 

a presente decisão e determinando o cancelamento da penhora sobre o 

imóvel. 

Publique-se. Regis r -se. Intimem-se. 

Porto Alegre, 17 d j lho de 2008. 

Ricardo Pi pi Schmidt, 
Juiz de ireito 

6 
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DOC. 10 - Decisões nos autos do processo de 
execução n° 001/1.06.0256975-7, no qual 

demonstram a impenhorabilidade dos móveis 
qu~ guarnecem o imóvel, e os passíveis de 

penhora, inclusive, que já foram 
adjudicados. 



·-·· ·--· . . ·· ... 
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COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 
AV. Cei..Aparício Borges, 2025 

Processo nº: 
Natureza: 

001/1.12.0086501-5 (CNJ: .0009946-38.2012.8.21.3001) 
Impugnação à fase de cumprimento da sent~nça. 

Impugnante: 

Impugnado: 

juiz Prolator: 
Data: 

Francisco Goncalves Dias · 
josefina Goncalves Dias 

Claudionor Schafer Sarat 
Nilza Terezinha Cunha da Silveira 

juiz de Direito - Dr. Ricardo Pippi Schmidt 
29/05/2012 

SENTENÇA: 

Trata-se de impugnação formulada por FRANCISCO 

GONÇALVES· DIAS e JOSEFINA GONÇALVES DIAS ao cumprimento de 

sentença que lhes movem CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA. Alegam os impugnantes a 
) 

impenhorabilidade dos bens móveis que foram objeto de constrição judicial, 

com base na lei 8009/90 e no art. 649, II e X, CPC. Referiram que alguns 

dos bens são de propriedade dos filhos do casal. Colacionaram 

Jurisprudência. Pediram a desconstituição da penhora. 

~- Determinada a retificação do polo passivo para inclusão do 

Espólio de Francisco, foi dada vista aos impugnados, os quais responderam, 

arguindo, preliminarmente, intempestividade e falta de recolhimento de 

custas relativas da impugnação. No mérito, rechaçaram a alegação de 

impenhorabilidade, aduzindo indemonstrada a essencialidade dos bens. 

Sustentam que alguns bens anteriormente arrolados não foram encontrados 

pelo oficial de justiça para penhora. Postularam a improcedência da 

impugnação e a intimação dos impugnados para 

arrolamento da dívida nos autos do inventário. 

Afastada a intempestividade da impugnação 

prazo para recolhimento das custas, o que foi atendido, os impu 

do 
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reiteraram suas alegações, juntando prova de que os filhos residem no 

mesmo imóvel. 

Relatei. 

Decido. 

As preliminares de intempestividade e falta ae preparo já 

foram apreciadas e afastadas. 

Resta examinar o mérito da alegação, que diz com a 

impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a residência dos 

impugnantes, os quais foram penhorados e avaliados conforme fls. 

730/731. 

Nos termos do art. 649, II, CPC, são impenhoráveis os 

bens que guarnecem a residência, salvo os que forem de elevado valor ou 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de . vida. Também a Lei 8009/90 estabelece, em seu art. 1 o, 

parágrafo único, que a impenhorabilidade do bem de família se estende aos 

bens móveis que guarnecem a casa. 

No caso, a alegação das partes é genérica, deixando, tanto 

os impugnantes, como os impugnados, de analisar um a um os bens 

penhorados para verificar se são necessários ao padrão médio ou são 

voluptuários. 

Da análise que fiz, a partir da relação de bens e respectivos 

valores constantes do auto de penhora de fi. 730/731, verifico que, salvo as 

20 estatuetas decorativas {R$ 500,00), o abajour de madeira 

talhada (R$ 100,00), o televisor {já que há outros televisores na 

casa) LG 40 polegadas Plasma {R$ 500,000) os 3 aparadores (um 

de ferro, um de granito e um de madeira; no valor de R$ 100,00 

cada), a mesa de bilhar {R$ 500,00) e o home theater {R$ 150,00), 

os demais, de fato, constituem móveis de uso comum, necessários a um 

residência de padrão médio, não podendo ser considerados suntuosos ou 

voluptuários, até mesmo pelo baixo valor. 

Assim, salvo em relação aos bens acima indicados, 

reconhecida a impenhorabilidade, conforme entendimento uníss o 



\ 
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ESTADO DO FJO G-RAliDEDO SUL 

PODER JUDICIARIO 

nosso TJRS: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. Ainda que a impenhorabilidade 
possa ser arguida mediante simples petição na execução, inexiste vedação 
legal para que o devedor faça uso de embargos à execução. BENS QUE 
GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABitiDADE. São 
imp·enhoráveis os bens que guarnecem a r~sidência do devedor, 
inclusive os eletrodomésticos que não constituem adornos 
suntuosos. Precedentes do TJRS e do STJ. CONDENAÇÃO DO 
EMBARGADO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DECAIMENTO 
PARCIAL. Acolhidos em parte os embargos à execução para desconstituir 
penhora que recaiu sobre bens móveis impenhoráveis, é correta a 
imposição dos ônus sucumbenciais ao vencido, que ofereceu impugnação, 
deduzindo defesa de mérito, na medida de seu decaimento. Inteligência 
do art. 21 do CPC. Precedentes do TJRG?. Apelação a que se nega 
seguimento. (Apelação Cível NO 70047566393, Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, 
Julgado em 13/03/2012) 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A 
RESIDENCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA LEI 8.099/90. 
Os bens que guarnecem a residência familiar são impenhoráveis, nos 
termos do artigo 1°, parágrafo único, da lei 8.009/90. Os bens objetos da 
penhora realizada nos autos da execução não se constituem em 
supérfluos, de luxo ou mesmo suntuosos. APELO DESPROVIDO. {Apelação 
Cível NO 70037262540, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 26/10/2011) 

Quanto aqueles acima destacados, porque não necessários 

ao atendimento das necessidades básicas da família, mantenho sobre eles a 

penhora, destacando que não restou provado pelos impugnantes, a quem 
.1 

~- competia, a demonstração de que alguns desses bens seriam de 

propriedade de terceiros. 

Outrossim, em relação aos bens que encontravam-se na 

residência por ocasião da verificação prévia feita pelo oficial de justiça (fi. 

719) e que não foram localizados para penhora (certidão de fi. 731), 

havendo dentre eles bens não protegidos pelo manto da impenhorabilidade, 

como é o caso da esteira elétrica, bem como de bens exi~tes em 

duplicidade, como é o caso da máquina de lavar roupas, c.k, utador, 

impressora e respectivo monitor, intimem-se os 1mpugna~os para 

informarem o paradeiro, colocando-os à disposição do 
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equivalente em dinheiro, no prazo de 5 dias, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 600, IV c/c 601 do CPC. 

Do exposto, acolho parcialmente a impugnação, para 

reconhecer a impenhorabilidade dos bens penhorados nas· fls. 730/731, 

levantando a constrição, salvo as 20 estatuetas decorativas (R$ 

500,00), o abajour de madeira talhada (R$ 100,00), o televisor (já 

que há outros televisores na casa) LG 40 polegadas Plasma (R$ 

500,000) os 3 aparadores (um de ferro, um de granito e um de 

madeira, no valor de R$ 100,00 cada), a mesa de bilhar (R$ 500,00) 

e o home theater (R$ 150,00), cuja penhora é mantida. 

Determino, ainda a intimação dos impugnados para 

. informarem o paradeiro, ·colocando-os à disposição do juízo ou seu 

equivalente em dinheiro, no prazo de 5 dias, sob pena de multa por 

ato atentatório à dignidade da justiça (art. 600, IV c/c 601 do CPC). 

Diante da sucumbência parcial e recíproca, condeno ambas 

ao pagamento das custas, 50% cada qual, além de honorários ao patrono 

do ex adverto, no valor de R$ 1.000,00, autorizada a compensação na 

forma da Súmula 306 do STJ. 

Publique-se. Regist .. -se. Intimem-se. 

aio de 2012. 

Ricardo Pi pi Schmidt 
Juiz de ireito 
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001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-16.2005.8.21.3001) 

Recebo os embargos de declaração opostos pelo 

executado/impugnante, pois tempestivos, e complemento o dispositivo 

da decisão que julgou procedente em parte a impugnação para declarar 

que a impenhorabilidade não resguarda, além dos 9ens penhorados já 

destacados à fi. 765 verso; também os seguintes bens relacionados no 

auto de verificação de fi. 719 e que, conforme certidão do oficial de 

justiça (fi. 731 parte final) rião foram localizados quando da diligência de 

penhora: esteira elétrica, além dos bens em duplicidade, que são 

uma máquina de lavar roupa, computador, impressora e respectivo 

monitor, os quais deverão ser postos à disposição do juízo, ou seu 

equivalente em dinheiro, para que sobre eles incida a constrição, tudo no 

prazo de 5 dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça. 

Quanto ao ponto omisso, que diz com a incidência do art. 

659, §2º, do CPC, observo que não se aplica às custas do processo de 

conhecimento, como quer fazer crer o impugnante. O dispositivo quer 

evitar que o produto da venda dos bens penhorados seja a~sorvido 

integralmente pelas "custas da execução" e deve ser interpreta~ à luz 

das novas disposições inseridas pela Lei 11.382/06, que, ao inkà ir a 

adjudicação e a venda por iniciativa particular como meios preb is 

"><"''·:i:;.::~:-~ ... 



DOC. 10 - CERTIDÃO DE ÓBITO 



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

CERTIDÃO DE ÓBITO 
NOME: 

FRANCISCO GONÇALVES DIAS 
MATRICULA: 

100024 01 55 2011 4 00286 155 0126067 31 

NATURALIDADE DOCUMENTO DE IDENTIFICA ÃO 

[.p_çrto Al~gr~.::B§ ___ ..... -··-----···-··· .. ·······---··-_j Cl n° 9013010492 expedida pelo 
Ministédp __ çt-ª.. EQ.J,JcaQ~.QJLC_l!ltl,ll_a __ _ 

ELEITOR 

[§Lm. _____ _j 

E!.bJ8.QbQ.E RS§!Q~NCIA ............. _____________ .. ___ ,_ .. ____ .. __ , ______ .. ________ ............... - ... -----.... -----·--·-"'"'" 

Filho de MarcHio Dias e Célia Gonçalves e era residente na(o) rua Alcebiades Antonio dos 
Santos n° 585 Bairro Nonoai Porto Ale re-RS. 

LOCAL DE FALECIMENTO 

I.!::! .. QJ?P.j!ai .. Pivina f?J:Q.'l.ÍQ~ .. m~i'ª··· .. E.Q.rto.AIE2gL~ ... .BiQ_Grª-.ll.9e do Sul _______________________ ............... -----~ 
CAUSA DA M_ORTE;._ ----·-------............ _ ...... ----·---·---· ._. ____ .....:::_· ._ .. ___ ::·· __ ... __ _ 

!Insuficiência ventilatória, choque séptico grave, pneumonia nosocomial, doença pulmonar 
lobstrutiva crônica hidrocefalia comunicante is uemia mesentérica 

NOME E NÚMERO DE DOCUMENT DO MÉDICO QUE AT STOU O ÓBITO 

Ri.çarg_Q .. Q-ª.§Í[Q .. Q.ªrr.§rª .... C..BM ... n~_1§.Q.9~~ MQ.ª.C.!LQª.r.!Q§_Z:S!.ni. .... Q.B.M.!l~.J..44§~L .......................... - ....................... _.J 
.. ·~ OBSERVAÇOES AY,I;RBACOê_ ___ _ 

Era casado com Joseftna Gonçalves Dias. Óbito registrado em vinte e três de agosto de dois 
mil e onze (23/08/2011 ). Era aposentado. Deixou bens. Não deixou testamento. Nasceu em 
quinze de dezembro de um mil e novecentos e trinta. Deixou os filhos(as) Fernanda, com 
Q.Y.ªf.E2Dlª···ª!lQ§ .... ..F.r.ªJJ.ÇJ§.ÇQ,, ... Q.QillJf.iD1!;Uª ... 9.\JªJrQ..B.0.Q§._~_f.rªD.Qi§!J.ê., ... Q..9_rn.YiD.!fL~L~~.l~ .. ªD.Q§ ... Q.E2JQªQ~_,-

2° Ofício do Registro Civil das Pess.oas Naturais 
Titular do Ofício: Nino José Canani 
Comarca: Porto Alegre 
Porto Alegre - RS 
Avenida Venâncio Aires, 243 - Bairro Cidade Baixa 
Fone: (51) 3221-7176 
E-Mail: rcpn2zona@terra.com.br 
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DOC. 11 - Balancete Consolidado de Débitos 
de IPTU no Valor de R$60.651,26 em 
22/11/2012, no CPF da Requerente. 
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PREFEITURA DE PORTO ALEGRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

) 

Balancete Consolidado de Débitos em 22/11/2012 

o/Não Tributário: TODOS 

:ão: Abertos 
o Débito: TODOS 

1isa Por: Pessoa Física/Pessoa Jurídica 167.879.940-87 JOSEFINA GONÇALVES DIAS 

16787994087 

"CL Inscrição 6294111 Rua Alcebiades Antonio dos Santos, 585- Casa 121 - NONOAI- 91720-580 

1nçamento Instrumento 
Qtd Parcelas em Principal 

Juros Saldo Situação 
Dívidas Atualizado 

)14431976 CG- Relação 1/2001 2001 2002 6 386,16 38,56 620,43 1.045,15 Em Execução 
Fiscal 

)34408058 CG - Relação 1/2003 2003 2004 4 327,90 32,77 394,51 755,18 Em Execução 
Fiscal 

]44394211 CG- Relação 1/2004 2004 2005 5 463,52 46,33 490,47 1.000,32 Em Execução 
Fiscal 

854384715 CG- Relação 1/2005 2005 2006 10 1.182,10 118,10 1.094,63 2.394,83 Em Execução 
Fiscal 

064279728 CG- Relação 1/2006 2006 2007 10 1.205,10 120,50 924,67 2.250,27 Em Execução 
Fiscal 

066565183 CA- Relação 2001 2007 10 1.808,00 180,70 1.214,44 3.203,14 Em Execução 
10/2006 Fiscal 

066565191 CA- Relação 2002 2008 10 1.808,10 180,80 1.177,84 3.166,74 Em Execução 
10/2006 Fiscal 

066565205 CA- Relação 2003 2008 10 1.808,1 o 180,80 1.141,47 3.130,37 Em Execução 
10/2006 Fiscal 

066565213 CA- Relação 2004 2008 10 1.808,10 180,80 1.105,29 3.094,19 Em Execução 
10/2006 Fiscal 

066565221 CA- Relação 2005 2008 10 1.808,20 180,80 1.069,15 3.058,15 Em Execução 
10/2006 Fiscal 

1066565248 CA- Relação 2006 2008 10 1.976,30 197,60 1.128,94 3.302,84 Em Execução 
10/2006 Fiscal 

1074289122 CG- Relação 1/2007 2007 2008 10 3.414,40 341,30 2.189,90 5.945,60 Em Execução 
Fiscal 

1084283186 CG- Relação 1/2008 2008 2009 10 3.557,50 355,70 1.886,23 5.799,43 Em Execução 
Fiscal 

1094277065 CG- Relação 1/2009 2009 2010 10 3.784,80 378,40 1.497,73 5.660,93 Em Execução 
Fiscal 

1104276872 CG- Relação 1/2010 2010 2011 10 3.944,60 394,30 1.087,61 5.426,51 Em Dívida 

1114268678 CG- Relação 1/2011 2011 2012 10 4.138,40 413,80 642,91 5.195,11 Em Dívida 

ançamento Instrumento Vencimento Valor a Vencer Vencido com Ônus Saldo 

1/201214:21: 186767 1/2 

Executivo COA Observação 

17607/2002 00017607/2002 EX: 17607/2002 

Ú2932/2004 00052933/2004 EX: 52932/2004 

ÚJ7109/2010 00007109/2010 EX: 07109/201 O 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

05187/2009 00005187/2009 EX: 05187/2009 

07109/2010 00007109/2010 EX: 07109/2010 

Situação Observações 

....s::= 
,...s:::; 
~ 



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

) 

16787994087 

nçamento Instrumento Vencimento 

124258047 CG- Relação 08/03/2012 

Valor a Vencer 

432,64 

Vencido com Ônus 

4.404,08 

' '\ 
j 

Saldo 

4.836,72 

Situação Observações 

Notificado 

@aldo da Inscrição I A Vencer --432,64 - I Vencido -58:832~84- -- I -- Total 59.265,4~-~ 

Inscrição 

,nçamento Instrumento 

)97003616 116442/2005 2005 

Rua Alcebiades Antonio dos Santos, 585 - NONOAJ - 91720-580 

2012 

Qtd Parcelas em 
Dívidas 

Principal 
Atualizado 

973,16 

Juros 

0,00 412,62 

~aldo da lns<;rição __ _I_ A Vencer 0,00 - -j_ Vencido 1.385,78 

Saldo Geral A Vencer: 432,64 Vencido: 60.218,62 

1/2012 14:21: 186767 2/2 

Saldo I Situação Executivo CDA Observação 

1.385,78 Em Dívida 

L-- Total____ - 1.385,78 I 
-------- --- -

o tal: 60.651,26 

& 
~ 



DOC. 12 - MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA 
DO CÁLCULO DA EXECUÇÃO TOMBADA SOB O N. 0 

001/1.05.2464110-6, NO VALOR DE R$267.007,81 
em 02/10/2012. 
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Memória Discriminada Sistema Exotícs Memorial 

Processe 001/1.05.2464110-6 Página 1/2 
Credor Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da Silva 
Devedor Espólio de Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Atualizado para 02.10.12 
Critérios da Planilha Principal 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (11.07 .97 a 01.1 0.12) 
Juros: 6%aoano(11.07.97a02.10.12) 
Critérios da Planilha Amortizado 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (30.1 0.08 a 01.1 0.12) 
Juros: 6% ao ano (30.1 0.08 a 02.1 0.12) 
Critérios da Planilha Custas 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (04.02.00 a 01.1 0.12) 
Critérios da Planilha Honorários Advocatícios na Ação Cautelar 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (1.1.09.00 a 01.10.12) 
Juros: 6% ao ano (11.09.00 a 02.1 0.12) 
Critérios da Planilha Honorários Advocatícios na Ação Principal 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (01.09.12 a 01.1 0.12) 
Juros: 6% ao ano (01.09.12 a 02.10.12) 
Critérios da Planilha Multa 20% -ato atentatório 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (01.09.12 a 01.1 0.12) 
Juros: 6% ao ano (01.09.12 a 02.10.12) 

Principal 

Data 

R$ y.zQq':o.ô 
R$ 13.500,00 Principal 3,5543061 47.983,13 43.184,82 

11.07.,97 
11.09.97 
1A.]·g:9?;:.; .. 
15.01.98 

···. ·········:iR$,\ii· ...•..• , •.•.. ;:;.~r~·o9!;~Q,;•t •::·~[\nslil§JJ•i;i)~:·;~:.;;; •r',;~1.:·:ê.1~~&.~.~:t,§;:1.'1':iJ?.·:·;j;)sfj!~l~'lt%~~{~i~;J:;,::,~d·9.~g·(),~;~(§'::• 
R$ 660,00 Principal 3,4633065 2.285,78 2.011 ,49 

A transportqr: 

30:.1q.os: •· .·: g:$ .... , · •··>•: y.gpp;po +liiP.B:i;fF~r!.9~á@:;tt)]lf?.Q.9h~,Ç@;'8;tl;.:': ;.:·,·•:<Ji1·i~ª§.ª~d4'1', •·:·/.'f\;,j (:11'1;6.9 · :j1t45l't~Y 
498-verso. 

•#.$i~~o;~1· 
91.167,95 

,· ·•··•··• ·:~i;7,M!~:;~4 •. 
4.297,27 

· ' 1 ~ê;zê7i;~7 

06.08.12 R$ 2.301 ,84 Depósito Adjudicação 1,0218099 2.352,04 11 ,76 
13.oa:1•2 · ·a~~" , · :<);1!ig:r):9:l9~·:··~!\i~l?:~$!t~~~I~ªlg'ªç~9;:.:••ç.;;r;:;;::;uJi;;;;··;~IJfiu:Qd:•ª§~$§•Str> "•):·,~-~9,j1~\'~?', ·• · ~~;:o-~, ' · 

.. · .. , 7:\~4;84' 

2.363,80 
1:.6~3,64 

o ata 

04.02.00 R$ 

11.09.00 R$ 

11.Q~;QÓ:1: . '.R,~;; 

28.12.05 R$ 

20.10.10 ·· .. R$····· 

11.09.00 R$ . 

A transportar: 

•· fVf~o:?9 

:5o~,·s:;? ;çg§l~:~:Th:a,··~§,~pJ~~flnsiP:?J'.pt:;/1 ······"· ;~''j'i"~~'i?ê'ª(?ê;~~i!i~['!';~t' ;'·::;;~!:'4?iÚê0'' 'i•Q.iPoc'.·• •.:+''':Hzt;qb 
1.05.0032945-5 (80% de R$ 
632,41 =R$ 505,92) 

601 ,93 Custas na Ação Cautelar no. 2,6417299 1.590,14 0,00 1.590,14 

......••. ;·;;?;1ii~~\t:~8~~~~[~~ª~~1~~~~~:~r~(n~d.;·;,i; .r;·c,t~;~@i,i§~:it~~~,g;t1i'.;:·•!i;'~·•l\:;.~·~?~.~~ª·:~ •.• ,g,·,pp;,;· ••••.•..• ·•··· ,:···••.:?1:.4:3. 
1.05.003305-1 (100%) 

1.955,04 Custas para Restuaração de 1,5130660 2.958,10 0,00 2.958,10 
Autos 

'4,g;3~.: •ç(J:RaQçªº·:gfi'Ç~J:i:l~'f4QMJÇ'?t1;!: :;~;:n:;;;]l.1;A'§'it~ê$:o:~·;::•'::.· .;,.;·•: :. ·.•'i(ª;~tr' •. '0:~9ô'' · ·· · 4ai8.7 

· ~.5bz'3o .r5% sBBre'S'i/à:fôr:aa:rea'usa.. ··· • · .. ':'2;641'7'299 .• ·• ;·•:;rrwz7.32 ·12:367;67•··. 
. ' . (R$ 43,348,69 )( 15à;~ = R$ . 

6.502,30 

6:502,30 ; 17.177,32 12;3§7,67· 

~ 

.. ' •6:.()7;5.84 

• ... '29.544;99 



Memória Discriminada ,< 

PiOcesso : 001/1.05.2464110-6 
Credor Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da Silva 
Devedor Espólio de Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves 

' 

Data 

01.09.12 ' 

A transpqrtar: 

.Data 

R$ 24.935,,68 · \falqr·dil' Conc:IEinação:naAc;:ão 
Principal R$ 166.237,87 x 15% 
= R$ 24.935,68 

Honorários Advocatícios na Ação Cautelar 
Honotêlrlo~: 'J,t\:êi~~ÇªJi,~ló~ _riâ9~Ç~$l>'-!j?ri/1Ç'jp~l:y 
Multa 20% -ato atentatório 

1;oo9zoqo 

, SistemaExotics Memorial 

Página 2/2 

Atualizado para 02.10.12 

Juros Valor Atualizado 

,25.303,44 

29.544,99 
: ,2'~V~ô3i44 
43.995,94 

/erto Alegre, 2 de outubro de 2012 

~ ~--
Domingos dos Santos Bitencourt- OAB-RS 42.694 



DOC. 13 - PATOLOGIA GRAVE QUE INCLUSIVE 
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - NEOPLASIA 

MALIGNA 



Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 

Gabinete 
Diretoria de Saúde 
Processo n°: 64308/11-2 

A Diretoria de Previdência: 

Tendo em vista o disposto nos incisos XIV e XXI do artigo 

6° da Lei Federal 7713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 

da Lei Federal 8541 de 23 de dezembro de 1992 e o disposto no artigo 30 da Lei Federal 

n° 9172 de 20 de Dezembro de 1995 e com base no Laudo Médico Pericial desse 

processo, concluímos que a beneficiário (a) JOSEFINA GONÇALVES DIAS é portador 

(a) de patologia que isenta o Imposto de Renda dos valores recebidos, desde AGOSTO 

DE 2008 CID: ~ - c 20 compatível com Neoplasia Maligna, conforme documentos 

apresentados. 

DA, 07 de Fevereiro de 2012. 

/\ /l ' 
í\·líl'~ I \ I v \\ 

... / v 

Cláudio Ribeiro 

Diretor de Saúde 



DOC. 14 - COMPROVANTE DE GASTO MENSAL NA 
FAMÁCIA AGAFARMA NO VALOR DE R$929,11 



INFORMATIVO 

Lembre-se~ seu 
Cartão é aceito 

em todas as lojas 
da Rede Agafarma. 

Limite (R$) 

800.00 

. •.• •. Ençargqs.... . ... 
'(tqJ;:+C~M.~+:~~-~P~.t~<?~JsSA9f' 

Fatura No: 102012100483 

.,. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO 

SALDO 
ANTERIOR 

CRÉDITOS 
TOTAIS 

DÉBITOS 
TOTAIS SALDO A PAGAR 

VALOR TOTAL 
;Q§SJ:J\ I::J\Tl:J~. 

743 37 1-1 o ao 185 74 I =I 929 11 
I =R$ 

929.11 

.,. MENSAGENS 

*** Caso nao receba sua fatura ate o vencimento, apresente seu Cartao AGAFARMA e pague 
em qualquer loja da Rede Agafarma de Farmacias. 
* * * Aumentamos o .P,razo para pagamento de suas compras em mais l dias. 
* * * No caso de dUVIdas, ligue para o SAC do Cartao Agafarma 0800 642 3100 de segunda a 
sexta em horario comercial. · 

.,. DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS 

DATA HISTORICO PARC AUT TITULAR/ADICIONAL 

_2),1_0_2_012 SP.-LDO ANTERIOR 0146 
21102012 EMISSAO DE FATURA 0146 FRANCISCO GONCALVES DIAS 
21102012 JUROS POR ATRASO 0146 FRANCISCO GONCALVES DIAS 
21102012 MULTA POR ATRASO 0146 FRANCISCO GONCALVES DIAS 
21102012ENCARGOS DE PERMANENCIA 0146 FRANCISCO GONCALVES DIAS 
25092012COMPRA LJ. DROGARIA BELLADONA 01/01 0144 FRANCISCO GONCALVES DIAS 
11102012COMPRA LJ. DROGARIA BELLADONA 01/01 0145 FRANCISCO GQNCALVES DIAS 

PAGAMENTO 
· •-·.lllll"!l!l\19;;::;· 

325.19 

ÍIAL CID; 

743 .. 3.7 D_, 
1.79 D 
7.41 D 

14.83D 
117.91D 

28 .45 D 
15.35D 

') 

............................................................................................... ?.~~~~~~:~~~i: .. ~~~~-~~~-~~?.!.'.~~:~~-~-~.::.!:~.~~~-~-~?!.~: ... L ........................................................................................ . 

.,. Nosso Número .,.. Vencimento da Fatura 

1011010048301 102012100483 04/11/2012 

•sacado .,. Pagamento Mínimo .,.. Total desta Fatura 

FRANCISCO GONCALVES DIAS 325.19 929.11 

NÃO RECEBER ESTA FATURA APÓS 17 DIAS DO VENCIMENTO. RECIBO DO SACADO 

.,. Numero do Cartão • Nosso Número > Vencimento da Fatura 

1011010048301 102012100483 04/11/2012 

.,. Sacado .,.. Pagamento Mínimo .,. Total desta Fatura 



DOC. 15 - PENSÃO ALIMENTÍCIA AVOENGA PARA AS 
COM AS SEGUINTES OBRIGAÇÕES: MORADIA, LUZ, 

ÁGUA, NET, CONDOMÍNIO, além do pagamento das 
ESCOLAS DAS MENINAS(netas) 



{t~ 
J-

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 18 VARA CIVEL DO FORO 

REG,ONAL DA RESTINGA DA COMARCA DE PORTO ALEGREIRS 

Processo n°: 1.06.0224352-5 

/~" Requerentes: Victória Pinheiro Gonçalves bias e Carolina Pinheiro 

Gonçalves Dias, representadas neste ato pela genitora Valéria Motta 

Pinheiro, Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Dias 

Natureza: Homologação de Acordo 

VICTÓRIA PINHEIRO GONÇALVES DIAS e 

CAROLINA PINHEIRO GONÇALVES DIAS, neste ato 

representadas pela genitora VALÉRIA MOTTA PINHEIRO e 

FRANCISCO GONÇALVES DIAS juntamente com sua esposa 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, vêm, respeitosamente, por seus 

procuradores judiciais signatários, à presença de Vossa 

::~:::: ::~~:a:sd~U::sd::::;:. fim ao IKfgio \ 

. 

SL\f 
b 



.~ 
"<> 

1. As Requerentes Victória Pinheiro . Gonçalves 

Dias e Carolina Pinheiro Gonçalves Dias, juntamente com a mãe 

Valéria Motta Pinheiro, estão residindo em imóvel de propriedade 

dos ora Requerentes Francisco Gonçalves Dias e Josefina 

Gonçalves Dias. 

2. Os requerentes Francisco Gonçalves Dias e 

sua esposa, Josefin~ Gonçalves Dias, comprometem-se em 

manter, a titulo de pensão alimentfcia, as seguintes despesas das 

Autoras: moradia, luz, água, NET, condomfnio, além do 

pagamentó da $$COla das meninas. 

3. Com relação ao primeiro Demandado desta 

ação, oportuno noticiar que, com relação a ele, foi realizado acordo 

em audiência de tentativa de conciliação realizada em 10/04/2007, 

consoante termo de audi.ência de fi, ficando compromissado no 

pagamento de 01 (um) salário-mfnimo para cada Autora, obrigação 

essa mantida no presente acordo. 

4. As custas processuais serão suportadas pelos 

Requeridos Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Dias. 

Ex Positis, requerem a homologação do presente 

acordo. 

Termos em que pede deferimento. 

Porto Alegre, 14 de maiq df. 

2 



~~~ DOC. 16 - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO 

DO FALECIDO PARA A REQUERENTE; 



José Naja Neme da Silva 
Adv. OAB/RS 45.375 

~J~-Ji~i- ; 
Cfnti~ 'Grr~ella Seben 
Adv. OAB/RS 50.147 

3 



}~. 

MP.016 

ESTADO DO R,! O GRANDE DO SUL 
MINISl'tRJO PÚBLICO 

.ta•vâràCíV~I doFôfo ~êgtorial'dffRêstinga 
Processo n~: 00t/1.:0~~a435~i5 : · · .· ·· ·· · · .· · .· · · 
Natureza: ·· AÇão de:·Ait~eritos · · . . . . . 
Requerentes: Victória e.:Car9Una PinheirqGonçalv~~tD.ias .·· 
Requeridos: ·Francisco Gonçalves .Oi-as Junior e outrqs·. · · 

PROMOÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

MM8
• JUIZA DE DIREITO: 

Nada tendo a opor em relação ao pactuado às fls. 
171/173, uma vez que preservados os interesses das· infantes, opina o Ministério 
Público seja homologado judicialmente o acordo apresentado, extinta a ação e 
arquivados os autos do processo. 

É a promoção. 

Porto Alegre, 



BIITADO DO R.D Oft.YIDI! DO SUL 
PODER JUDI CIARIO 

RECEBIMENTO 

Certifico e dou fé que recebi os 

presentes autos do Ministério Público 

nesta data. 

Em 27 de Maio de 2008. 

Escrlvã:,--'"-tr-t----

CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos a 

Exma. Sra. Ora. Jufza de Direito da 

Primeira Vara Cfvel nesta data. 

Em 3 de Junho de 2008. 

Escrlvã:,__,t-..r----

Marl a Dreux Marlath 



EST.IIJ)O DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

001/1.06.0224352·5 

Vistos. 

Acolho a promoção do Ministério Público. 

Homologo o acordo de fls. 171-173 para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, julgando extinto o processo na forma do art. 269, 

inciso lU, do CPC. 
J>-"" 

Custas pelos demandados. 

Registre-se e intimem-se. 
-~ 

Após o trân · 

1 
001/1.06.0224352-5 
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[LIVRO lt_(_:__TOO 
PROC~ÇOES 
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/ 

FOLHA NP 047 

\ /f 

'1 ~" 2º T~~ÉLIONATO, DE NOTAS DE~~~;~iji-f>~ nn 
/r ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ·~· .t(Ai:) ~"f 

- ,-" ', REPÚBLIC~-FEDERATIVA DO BRASIL --- _ -- - \ -- --
r-·.:::..,:--.,..;:;....·-·-----------------------·------·------·_:.:~:..:.:.:. _____ .::._ _______________ ~-----·---...::..::..;._, __________ ~----·-·-·-"1 

_j ' PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz FRANCISCO GONÇALVES I 
"'--"-,_ 11 DIAS, na forma abaixo. SAIBAM os que este i 

I 

-1 i I 
I 1 instrumento público de procuração virem que aos ; / - ' 

(I três (03) dias do mês de dezembro, do ano de dois r- /~ 
1 mil e dez (2 O 1 O), nesta Cidade de Porto Alegre, i .----
1 Capital do Estado do Rio Grande do Sul, neste ~j 
i SEGUNDO TABELIONATO, compareceu, como outorgante, I FRANCISCO GONÇALVES DIAS, brasileiro, aposentado, 

\i portador da carteira de identidade número 
·I 
i 9013010492, expedida pela SSP/RS, inscrito no 

i! CPF/MF número 002.104.550-04, casado, residente e 
1 domiciliado na Rua Alcebiades Antônio dos Santos, 
~ número 585, casa, bairro Nonoai, nesta Capital, 
I reconhecido como sendo o próprio por mim, I 
! i---J SUBSTITUTO DO TABELIÃO, de cuj éa identidade e 1 

I capacidade para o ato reconheço e dou fé. E, disse 1 

I o outorgante que, pelo presente instrumento e na i 
i melhor forma de direi to, nomeia e constitui sua I 1 -1 procuradora, JOSEFINA GONÇALVES DIAS, brasileira, I -

~~ do lar, portadora da carteira de identidade número l-
li 8010332651, expedida pela SSP/RS, inscrita no ! 

·-j CPF/MF número 167.879.940-87, casada, residente e .1 

! domiciliada na Rua Alcebiades Antônio dos Santos, 1 

I f número 585, casa, bairro Nonoai, nesta Capital, i 
\ ! CONFERINDO-LHE amplos, gerais e ilimitados poderes 1--

( 

J \ 

I. i 
':_-i para gerir e administrar todos os negócios e L , 
)~ haveres, dele outorgante, representá-lo em todos os ~ I atos, assuntos e transações que demandem sua t 

) 
) 

j presença, outorga, anuência e assinaturas, podendo I 
i assim comprar, prometer comprar, vender, prometer L 
I vender, ceder, receber doações, de bens móveis, i 
i imóveis, veículos automotores, linhas telefônicas e I 
j respectivas ações, à vista ou à prazo, permutar, j 
• hipotecar, locar ou de qualquer forma ou título 1 

! alienar ou adquirir bens, ajustar o principal, ,l 

i i prazos, juros, multas aluguéis, modo de pagamento e i 

demais condições de transações a serem realizadas, :,! 

receber e transmitir domínio, direitos ações e 1 

posse, inclusive com financiamento de quaisquer i 
I Agentes do Sistema Financeiro de Habitação e/ou com I _ 

recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço i 
i 

- FGTS, outorgar e assinar escrituras necessárias, ! 

'
! suas alterações, rescisões, termos de _i 

transferência, ajustar e aceitar cláusulas e j 

condições das mesmas, inclusive de promessas de 1 

compra e venda, firmar instrumentos públicos ou ! 
. particulares, aditar, retificar e ratificar o que i 
Preciso for, firmar guias, requerimentos e i I 

i 'r! petições, descrever e aceitar descrição de bens com i 
nror.Prlf'\nr.i i'l. fazer e aceitar as transacões boas, ! 

c 

) 

/ 
\ 
\ 

~-- I 

( 
( 

) -

I\ 
I 

/': 
I I 

\_ 



\'< 
I 

J ( \ 
\ 

í 

\ 

./< 
I 

/ 

\ 
/ 

// 

--
\ 

/ 
\ 

/ 

I 

( 

. / 
_/ 

f:;_~-----·-------·-·c--·-------~-----·-·-·--·_::L~.-----L------·-----·-"-·----·----~~-=:~~~------·__L·==-:::::": ___ ) 
1 ). res~indir contratos de financiamento, com ou sem ' I 

... i reserva de domínio, ajus·tando ,. estipulando e ! 
l ac-eitando suas cláusulas e condições; transmitir e I 

_.... (i receber direitos, ações e posse; fazer e aceitar as ~~ , __ "--
1 transações boas, firmes· e valiosas; receber e pagar i~"~ 
. I .! prestações; vender ou comprar com ou sem reserva de LG 
! domínio, dar e aceitar caracterização dos veículos j

7 

! a serem vendidos ou adquiridos; receber, endossar l 
I ' I 

\ j e/ ou descontar ch~ques perante bancos, J?rc:'venientes i 
i da venda de ve1culos; endossar cert1f1cados de I 

(I propriedade; requerer e prestar declarações e i 
.. \ . i informações; apresentar e retificar pape1s e I 

,I I l ~-_./ 

I , 

1 documentos; produz1r e apresentar provas; preencher 1 

----1 formulários; representá-lo perante repartições i _ / 
I públicas de qualquer natureza, inclusive 1-,, 
! Departamentos de Trânsitos-DETRAN's, pessoas i 
I físicas, jurídicas e onde mais preciso for e com I J esta se apresentar, tudo requerendo, promovendo, I \ 
i- praticando, alegando, autorizando e assinando; I 

~ i. ! / 
- ·i representá-lo perante reuniões de condomínios, ! 

i i tratando de todos e quaisquer assuntos, no I 
·--

1

1 resguardo de seus direi tos e interesses, assinando i 
i ! 
1 o que preciso for; representá-lo perante 1 

-i repartições públicas de qualquer natureza, I 
I autarquias, sociedades de economia mista e ~ 

·i para~statais, Receita Federal do Brasil, L 
~~ faculdades, institutos, sindicatos e órgãos de ~ 
I classe, Consulados, Alfândegas, Tabelionatos de I 
j Notas, Registros Imobiliários, Instituto Nacional ~ 
i do Seguro Social-INSS, Departamentos Estaduais de i--

. i Trânsi to-DETRAN' s, Instituto de Previdência do 
! Estado do Rio Grande do Sul-IPERGS, Empresa 
1 Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, Agentes do 
i Sistema Financeiro de Habitação, Companhias 
I Seguradoras, Brasil Telecom S.A., Companhias de 
1 Telefonia Celular, pessoas físicas, jurídicas e/ou 

onde mais preciso for e com esta se apresentar, 
tudo requerendo, promovendo, praticando, alegando, 
autorizando e assinando para os mencionados fins e 
a bem de seus direi tos e interesses; alugar bens 
imóveis, admitir e despejar inquilinos, estabelecer 
com os mesmos quaisquer cláusulas e condições 
contratuais, executá-los e a seus fiadores, receber 
aluguéis e rendas, dando os competentes recibos e 
quitações; firmar, como locador ou locatário, 
contratos de aluguel, bem como rescindí-los; 

-. • 1 , • o er e 
, \ Jq·woo·o}euonaqe}opunôas@olBUOIIaqel I , 1 

2:2:09"92:68 :xe.:J- 02:09"92:2:8 :auo~ -,st~- €uôarv OlJOd- ~9o-o~oo6 d3:J- s_vz~ ''sodwb é.i1E»i\61s ent~ 
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lLI~O ~o_~7tJO 
PROCURAÇOES 

\ 

( 
j -,,, 2º Tf.~ÉL.IONATÓ DE NOTAS DE PÇ~B;~FJJ;~f,~JJ\ no. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL "l,"l<.A,i:::i ~ 
1 

- . · -....._ REPÚBLIC~~FEDERATIVA DO BRASIL ~ J ,. -- - -- --j_;.:.._.:::.._ _________________________________ , _______ _;:L~;;:. _____ L._ ______________ .::_ ___ .,.. ______ .:.::.: _____________ _J. __________ ~ I 

/ 

_r- _I \perante quaisquer Estabelecimentos Bancários, ! 
--

2 -,_J inclusive no Banco do Brasil S .A .. , Banco do Estado i 
) ] do Rio Grande do Sul S.A. e Caixa Econômica ! ~ 

(I Federal- CEF, · depositando e levantando quaisquer F' ' ~
I quantias, assinar fichas"-cadastros e contratos, bem ! r-

! como renová-los, fazer recadastramento bancário, ! 
I preenchendo formulários, bem como assiná-los, i 
i ! 
i assinar e endossar cheques, fazer retiradas I \I mediante guias e recibos, dar quitação, autorizar i 
i débitos, transferências e pagamentos por meio de I 

,r! --1 
'• --- -~ 

11 cartas e meios eletrônicos, requerer saldos e 1 
i I 
1 extratos de contas, dando conformidade ou não aos ; 

·! i 
1 mesmos, registrar, alterar e cancelar senhas, ! 

I requisitar e retirar cartões magnéticos bem como I _, 
i talões de cheques; requerer, retirar, desbloquear e -,i 
'i assinar cartões de crédito; autorizar, receber e 
I expedir ordens de pagamentos, passes e remessas; 
i requerer e obter empréstimos pessoais junto a 

11 -j ';Iuai~qu~r _ estf~belec~mentos . b1an~ários . ou _.
11

-" 

- i lnst1tu1çoes 1nance1ras, 1nc us1ve, Ca1xa 1 

I i Econômica Federal CEF, Banco do Estado do Rio ! 
-~ Grande do Sul S.A. e Banco do Brasil S.A., podendo i 

I ajustar valores, prazos, juros e condições de I 
-i pagamento dos ditos empréstimos, a serem _

1
. 

i \ , ! estipulados, receber os valores dos mesmos, passar L 
~ j recibos~ e dar quitação, ajustar e aceitar cláusulas j - - (\ 

,1 e. condições dos instrumentos a serem firmados, l-

. I 
I . 

<- r 

J/ 
I 

I 

\ I 

i L 
i apresentar e retirar documentos, requerer e prestar 1 

j declarações e informações· que se fizerem 1 

necessárias, apresentar fiadores, e pagar taxas e L-

1.' 
\j 

I 
I 

ri 
··.\i 

i 

; 
emolumentos, receber recibos e quitações, autorizar 1 \ 

de~contos em folhas de pagamento e/ou em pagamentos ; 
de benefícios do INSS, assumir obrigação cartular I 
(~irmar compromisso em título de crédito); i 

constituir garantia; requerer e receber o que lhe I 
for devido e que tenha direi to sob qualquer forma i 
ou título, inclusive de vencimentos, pensões, I 
ordenados e benefícios previdenciários, passar i 

.l
i recibos e dar quitação; representá-lo junto ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, podendo 
requerer benefícios, interpor recursos às 
instâncias superiores, receber mensalidades, firmar 
os respectivos recibos, requerer e receber quantias 
atrasadas, reque~er o que necessário for 
relativamente a benefícios, bem como usar de todos 
os meios legais para o bom e fiel desempenho deste 
mandato, inclusive retirar novos carnês e/ou 
cartões magnéticos para recebimentos de benefícios 
quando se fizer necessário, esclarece, outrossim, 
crnP mot: i va este instrumento. o disoosto no artiqo 
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1 papéis e documentos, apresentar provas, preencher · 

.~/~ forrimlários; fazer e assinar a sua declaração de j 
J. bens e rendas, prestar as declarações necessárias, 1 

> ( I juntar e retirar documentos, apresentar provas, ,_-. 
1 requerer e receber as respectivas notificações e i;-. 
I restituições do Imposto de Renda perante bancos e LJ~ 

-~/I / 
i órgãos depositários, assinando e endossando ·Cheques 
i i e recibos, apresentar reclamações, .recorrer de 

\J decisões, fazer aplicações financeiras, assinando 
i os documentos e papéis precisos junto a bancos ou 

!I instituições financeiras, requerer e receber as 
1 

i respectivas bonificações, rendimentos, juros e 
i dividendos, pas~ar recibos e dar quitação, bem como 

i 
·· .. 1 reaplicá-los, e praticar, finalmente, todos ·os 
~~ demais atos necessários e indispensáveis no 

I resguardo de seus direitos· e interesses, o que de 
I tudo ele outorgante dará por bom, firme e valioso, 
1 para o completo desempenho déste mandato, inclusive 
1 substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem 

-
1
j reserva de iguais poderes. Assim pediu lhe ·lavrasse 
1 este instrumento, o qual, sendo-lhe lido, achou 
.I 

. 1 conforme, aceitou, ratifica e assina. Eu, 
i SUBSTITUTO DO TABELIÃO, mandei digitar, subscrevo e 

-1 assino.- Certifico que o ato está assinado pelas 
i ! partes e pelo servidor na forma acima menc.ymada. 

-I NADA MAIS CONSTAVA. Trasladad nesta data.* ,( ) i 
I 

i 
i 

I 
I 

I. 
i 
i 
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i 
I 
i 
I 
i 
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! 
I 
i 

I I 
1

1 Emolumentos: Procuração: 
I 

i (0453.04.0700005.18829 =R$ 
i 
1 Processamento eletrônico: R$ 2,60 
! 
I 
i 
! 
! 

(0453.01.1000005.32835 =R$ 0,20) 
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-'"" DOC. 17 - AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS (IPTU) 



Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

' ' 

Podar Jr.tdiCIMO: 
TribunaJdeJustiça 

do EStado do ~lo (irande: d~ Sul 

Consulta de 1° Grau • 
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul Imprimir 

Página 1 de 1 

Processo Cível Número Themis: 001/1.09.0309738-2 

3097381-80.2009.8.21.0001 

Processo Principal: 

Número CNJ: Processos Reunidos: 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Execução Fiscal do Município Segredo de Justiça: Não Tramitação preferencial-Idoso: Não 
Comarca: Porto Alegre 
Órgão Julgador: 83 Vara da Fazenda Pública do Foro Central1/1 (Foro Central) 
Data da Propositura: 20/10/2009 
Local dos Autos: CARGA ADVOGADO DO AUTOR 

Situação do Processo: 
Volume(s): 

Quantidade de folhas: 

Partes: 

Nome: 

AGUARDA AUTOR 
1 

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 

Advogado: 
ANDREA MARIA DA SILVA CORREA 
Nome: 

FRANCISCO GONCALVES DIAS 

Últimas Movimentações: 
10/11/2010 JUNTADA PETIÇÃO 
17/11/2010 CONCLUSÃO AO JUIZ 
19111/2010 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO 
22/11/2010 

29/11/2010 

VISTA AO CREDOR 
CARGA ADVOGADO DO AUTOR - 43670/RS 

/", Ver Termos de Audiência 

Ver Alvarás Automatizados Expedidos 
Ver Guias de Custas 

Designação: 
EXEQUENTE 

OAB: 
RS 43670 
Designação: 

EXECUTADO 

Última atualização: 29/11/201 O 

Data da consulta: 03/12/2012 Hora da consulta: 18:48:59 

Copyright © 2003 -Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Departamento de Informática 



Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

Poo ei Judlél~rlo 
Tribunal de Justiça 

do E'stado do Rio Grande do Sul 

Consulta de 1° Grau eij 
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul Imprimir 

Página 1 de 1 

Processo Cível Número Themis: 001/1.10.0257375-1 

2573751-18.2010.8.21.0001 

Processo Principal: 

NúmeroCNJ: Processos Reunidos: 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Execução Fiscal do Município Segredo de Justiça: Não Tramitação preferencial-Idoso: Não 
Comarca: Porto Alegre 

Órgão Julgador: 88 Vara da Fazenda Pública do Foro Central1/1 (Foro Central) 
Data da Propositura: 23/09/201 O 
Local dos Autos: EX 

Situação do Processo: COM CARTÓRIO 
Volume(s): 

Quantidade de folhas: 

Partes: 

Nome: 
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 

Advogado: 
FATIMA REJANE KLUGE CORREA 
Nome: 

ESPÓLIO DE FRANCISCO GONÇALVES DIAS 

Últimas Movimentações: 
13/08/2012 

13/08/2012 
31/10/2012 
23/11/2012 

30/11/2012 

Ver Termos de Audiência 

CUMPRIR DESPACHO 

REMESSA AO CONTADOR 
CUMPRIR DESPACHO 
CONCLUSÃO AO JUIZ 

CUMPRIR DESPACHO 

Ver Alvarás Automatizados Expedidos 
Ver Guias de Custas 

Designação: 
EXEQUENTE 

OAB: 
RS 56417 
Designação: 

EXECUTADO 

Última atualização: 30111/2012 

Data da consulta: 03/12/2012 Hora da consulta: 18:47:24 

Copyright © 2003- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Departamento de Informática 



CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ que, em exame aos registros 

informatizados desta comarca, não encontramos registros de 

outras ações entre as partes do presente feito. 

Em 06.12.2012. 

( ) Roberto D. Pedroso 

(X) Jonas S. de Souza 

( ) Márcio Bressane 



1!S'tADO DO UOORAlmltDO SUL··. · 

. PODBR.lUDICIÁlUO . 
·~ • • ., 

RECEBIMENTO ·. 

•. 
, 

CERTIFICO e DOU Ft que recebi estes autos da DlSlRlBUiçAO, na data 
infra, procedendo a autuação. · 

:· 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Inicialmente, ao que tudo indica, estão faltando folhas na 

inicial entre as fls. 05/06, vez que não há continuidade na exposição dos 

fatos, devendo a autora emendar nesse sentido. 

Ainda, indefiro a A.J.G., tendo em vista que uma pessoa 

que recebe duas pensões com rendimento bruto de mais de R$ 20 mil 

reais, não deve receber a gratuidade, sob pena de descaracterizar o 

instituto. 

Assim, deve a autora recolher as custas iniciais, no prazo 

de 1 O dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Por fim, ao cartório para que encarte a fi. 52, vez que está 

solta. 

Intime-se. 

DI. 

Em 07/12/2012 

1 

I!> .• 

'·"'" ,.,.· 



ESTADO DO RIJ GRANDE 00 SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

FORO REGIONAL DO PARTENON 

DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA 

Processo 001/ /IZ tJ27J'2r;;:r:5 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que foram contadas as custas judiciais, 

restando apenas a impressão da guia de preparo a ser exarada pelo próprio 

cartório de origem, quando solicitado pela parte. 

REMESSA 

Na data infra remeti o presente feito à 

( ) 12a. Fazenda 

( ) 11a. Fazenda 

(-f-vara Cível 

( ) Vara de Família e Sucessões 

( ) Vara Criminal 

( ) Juizado Especial Criminal 

( ) Juizado Especial Cí~l 

~:---'-'..n :2 /_c :! 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 1645/2012, expedida 

em 13 de dezembro de 2012, foi disponibilizada na edição nº 

4978 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 14/12/2012, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou 

_---...__ fé. 

001/1.12.0295265-9 

0038130-04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

Josefina Gonçalves 

Fernando Soares Witt) 

e Portocred 

Dias (pp. 

X Aspecir 

S .A. (sem 

representação nos autos). Vistos. 

Inicialmente, ao que tudo indica, 

estão faltando folhas na inicial 

entre as fls. 05/06, vez que não há 

continuidade na exposição dos 

fatos, devendo a autora emendar 

nesse sentido. Ainda, indefiro a 

A.J.G., tendo em vista que uma 

pessoa que recebe duas pensões com 

rendimento bruto de mais de R$ 2 O 

mil reais, 

gratuidade, 

não deve receber a 

sob pena de 

descaracterizar o instituto. Assim, 

deve a autora recolher as custas 

iniciais, no prazo de 10 dias, sob 

pena de cancelamento da 

distribuição. Por fim, ao cartório 



fl 
Excelentíssimo Senhor Doutor de Direito da MM.a Vara Cível do Foro RegioÍaf 

do Partenon de Porto Alegre/RS. 

Ref. Proc. no 00111.12.0295265-9 

Objeto: 

Aditamento a Inicial 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS,_ nos autos da A,.ÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, vêm perante Vossa Excelência, 

muito respeitosamente, por seu procurador firmatário, "uf' instrumento de 

mandatos de fls., em observância ao determinando a fls., EMENDAR À 

EXORDIAL nos termos a seguir apresentados: 

A vista do despacho no qual expressa que "( ... ) Inicialmente, ao 

que tudo indica, estão faltando folhas na inicial entre as fls. 05/06, vez que não 

há continuidade na exposição dos fatos, devendo a autora emendar nesse 

sentido. Ainda, indefiro a A.J.G., tendo em vista que uma pessoa que recebe 

duas pensões com rendimento bruto de mais de R$ 20 mil reais, não deve 

receber a gratuidade, sob pena de descaracterizar o instituto. Assim, deve a 

autora recolher as custas iniciais, no prazo de 1 O dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Por fim, ao cartório para que encarte a fi. 52, vez 

,:. 
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que está solta. Intime-se. DI". 

Diante do exposto requer seja recebida a presente emenda para 

juntar a Inicial, novamente, como todas as laudas para fins de prosseguimento 

do feito, bem como, a guia de custas! 

Nestes termos, 

pedem deferimento. 

Porto Alegre- RS, 14 de dezembro de 2012. 



Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz(a) de Direito do 
do Partenon da c·omarca de Porto Alegre - RS. 

02 
Forum Regional ~ 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 
PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO, IDADE IGUAL OU ACIMA DE 60 ANOS. 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, brasileira, viúva, 
do lar, portadora da Carteira de Identidade 
n° 8010832651 SSP/RS, inscrita no CPF/MF 
sob o n°167.879.940/87, residente e 
domiciliada na Rua Alcebíades Antônio dos 
Santos, n°585, Bairro: Nonoaí, Porto 
Alegre-RS CEP.: 91.720-580, vem, através de 
seu advogado abaixo-assinado, com 
escritório, para os efeitos do Art. 39, do 
CPC, na Rua Celeste Gobbato, n. 120, sala 
401, nos termos dos Arts. 750, 753, II, 
combinado com Art. 759, ambos do Código de 
Processo Civil, requerer a DECLARAÇÃO DE 
INSOLVÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, aduzindo 
para tanto o seguinte: 

1. DA CAUSA DE PEDIR 

1.1. Da Gratuidade Judiciária 

Inicialmente, AFIRMA, de acordo com a Lei no 
1.060/50 e posteriores alterações, que não possui condições 
financeiras para arcar com as custas judiciais e honorários 
de advogado, declaração em anexo(Doc.02, 04, 05, 06, 07), 



sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual faz jus 
ao benefício da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, indicando o advogado 
infra-assinado para o patrocínio de seus interesses; 

Importa ressaltar, que a Requerente vem 
recebendo da pensão IPERGS o valor líquido de 
R$6.015,85, (Doc.04) entretanto, esse valor nem ao menos 
cobre o seu Cheque Especial, no qual se encontra NEGATIVO 
no Valor de R$9.994,18(Doc.07) (haja vista os débitos em 
conta corrente e demais empréstimos de desconto em folha) . 

Na verdade, vem sobrevivendo, a Requerente, com 
do valor da Pensão UFRGS, encontra-se o valor líquido de 
R$1. 817,32 (Doc. 05), no qual também detém empréstimos 

.~ consignados. 
I 

Em sendo assim, a Requerente não vem 
conseguindo cumprir nem ao menos com suas obrigações fixas 
de custo de vida como, tratamento de saúde(Doc.14) uma vez 
que é portadora de NEOPLAZIA MALIGNA(Doc.13), Pensão para 
as netas(Doc.15) e demais despesas ordinárias do dia-a-dia. 

Dessa forma, inequívoco a concessão do direito 
ao beneplácito da Gratuidade Judiciária no caso em tela. 

1.2. Da Insolvência Civil 

A requerente é do lar, sempre dependeu de seu 
falecido esposo, professor da UFRGS e procurador do estado 

-\ aposentado, arrimo da família, ou seja, pessoa o qual 
provia o lar, bem como, administrava todas as contas. 

Tão logo sobrevieram as doenças que acometeram 
o esposo da Requerente até a ocorrência do óbito, a Autora 
passou a administrar as contas da família (Vide procuração 
com Poderes Doc. 16), entretanto, pessoa do lar sem 
experiência financeira, bem como, o fato de ser 
surpreendida com tamanha as dívidas que o casal possuía. 
Dívidas essas com particulares (parentes e pessoas das suas 
relações sociais) e instituições financeiras. A mesma 
passou a tentar adimplir as dívidas e honrar o nome do 
falecido esposo. 

Nesse intuito de tentar saldá-las através de 
inúmeros empréstimos bancários, encontrando-se, hoje, com 
dificuldades financeiras extremas, considerando-se o grande 
número de empréstimos e refinanciamentos que se obrigou a 
fazer. Contando ainda, com a grande oferta de crédito, 

'jlf 
-~ 
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altos Juros e uma geral inadimplência que vem violentando f 1 
dia-a-dia a sua dignidade humana. ~ 

As suas dívidas ultrapassam o seu patrimônio. 
Sendo assim, a Requerente é mais um consumidor entre 
aqueles que estão em um superendividamento frente à bola de 
neve em realizar empréstimos para pagar outros e a própria 
facilitação de crédito existente no nosso país. 

As dívidas que a Requerente contraiu, é com 
Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo bancário, 
consignado em folha de pagamento, consignado em conta 
bancária, execuções privadas e execuções fiscais (IPTU, no 
qual está sofrendo demandas que nem ao menos resguardam o 
bem de família, constitucionalmente protegido). 

Diante do endividamento, a requerente Ja 
buscou o caminho de tentar voltar ao azul, onde reorganizou 
o orçamento familiar, realizou negociação para parcelamento 
dos débitos, substituição de dívidas mais caras por 
empréstimos a juros menores, medidas essas as quais todas 
já foram tomadas, entretanto, não restou alternativa a não 
ser a declaração da insolvência civil, ou seja, a falência 
da pessoa física, que é o caso da Requerente. (Vide Does. 
04, os, 06, 07' 08) 

O problema é que agora temos um cenário mais 
grave, quanto à quitação de débitos é inviável e a soma das 
dívidas é superior ao patrimônio da endividada, uma vez que 
tem um ónico bem, qual seja, bem de família (local onde 
reside com seus filhos e netos), ou seja, bem impenhorável, 
bem como, os proventos da pensão deixada pelo falecido 
esposo, também impenhorável. 

Importante ressaltar, que o fato da Autora não 
deter bens passíveis de penhora, não traz qualquer óbice 
processual e material para o ajuizamento da presente ação. 
Portanto, não há que se falar em indeferimento da inicial 
sob o fundamento de carecer a autora de interesse 
processual pela absoluta ausência de bens passíveis de 
penhora. 

A utilidade da declaração de insolvência 
independe da existência de bens penhoráveis, pois a 
posterior arrecadação abarca patrimônio presente e futuro 
dos devedores. Aduz que eventuais bens futuramente 
adquiridos pela Autora poderão ser objeto de arrecadação 
futura. Colacionam-se precedentes que o próprio TJ/RS, bem 
como o STJ, no qual já pacificaram a matéria, nesse 
sentido: 



Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INSOLVÊNCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA 
EXTINTIVA DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE 
PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A 
inso2vência civi2 pode ser reconhecida 
ainda que não existam bens do devedor a 
penhorar, remanescendo o interesse na 
dec2aração da inso2vência civi2, tanto por 
parte do próprio devedor, quanto do 
credor. De outra parte, possível o 
pagamento de débitos com bens que vierem a 
integrar o patrimônio no futuro. Apelação 
provida. (Apelação Cível N° 70038430906, 
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Glênio José Wasserstein 
Hekman, Julgado em 27/04/2011) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. 
INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O fato de o 
devedor não possuir bens passíveis de 
penhora não obstacu2iza o pedido de 
inso2vência civi2, uma vez que a 
arrecadação prevista no inciso II do 
artigo 751 do Código de Processo Civi2 
abarca os bens presentes e futuros que 
integram a esfera de responsabi2idade 
patrimonia2 do devedor. Entendimento 
doutrinário e jurisprudencial. 
Desconstituição da sentença. RECURSO 
PROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível N° 
70047369111, Décima Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 
Puricelli Pires, Julgado em 12/04/2012) 

(Apelação Cível N° 70035439942, Décima 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 
Julgado em 19/08/2010) 

(Apelação Cível N° 70024335036, Décima 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Pedro Luiz Rodrigues 
Bossle, Julgado em 03/07/2008) 

Nesse sentido, também o Superior Tribunal de 



RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
INSOLVÊNCIA CIVIL. AUTONOMIA. NATUREZA 
DECLARATÓRIA-CONSTITUTIVA. DIFERENÇA DO 
PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS 
PASSÍVEIS DE PENHORA. INTERESSE 
REMANESCENTE. 
PROVIMENTO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. 

I - O processo de insolvência é autônomo, 
de cunho declaratório-constitutivo, e 
busca criar um estado jurídico para o 
devedor, com as consequências de direito 
processual e material, não podendo ser 
confundido com o processo de execução, em 
que a existência de bens é pressuposto de 
desenvolvimento do processo. 

II - A inexistência de bens passíveis de 
penhora não enseja a extinção de ação que 
busque a declaração da insolvência civil, 
remanescendo o interesse na declaração, 
tanto por parte do próprio devedor, quanto 
de credor. Precedentes. 

III Recurso Especial provido, para 
prosseguimento do julgamento pelo Tribunal 
de origem. 

(REsp 957.639/RS, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
07/12/2010, DJe 17/12/2010) 

Processual Civil. Recurso· 
Insolvência civil. Inexistência 
passíveis de penhora. 

especial. 
de bens 

A inexistência de bens passíveis de 
penhora não enseja a extinção de ação que 
busque a de c~ ar ação da inso~ vência ci vi~, 
remanescendo o interesse na dec~aração, 

tanto por parte do próprio devedor, quanto 
de credor. 

Recurso provido. 

(REsp 586. 414/RS, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
16/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 545) 

Portanto, não há que ·se .. falar em qualquer óbice 

processual para o ajuizamento e devido processamento da 

presente ação de Insolvência Civil. 



1.3 Dos Credores 

A requerente deve a quantia de R$ 1.140.151,39 
(um milhão cento e quarenta mil cento e cinquenta e um 
reais e trinta e nove centavos) consoante quadro abaixo: 

1) CLAUDIONOR SCHAFER SARAT E NILZA TEREZINHA CUNHA DA 
SILVA, com endereço a Rua Barão do Cerro Largo, 
n°11, Sala 604, Bairro: Menino Deus, Porto Alegre
RS, deve a Importância de R$267 .001,81 (duzentos e 
sessenta e sete mil sete reais e oitenta e um 

--'""\. centavos) , sendo a natureza do crédito 

.-~ 

privada (empréstimo Pessoal ordem de pagamento à 
vista) constante na Ação de Execução tombada sob o 
no 001/1.05.2464110-6, tramitando na Vara Cível do 
Foro Regional do Partenon de Porto Alegre; 

2) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, com endereço a Av. 
Wenceslau Escobar, n. 2675, Bairro: Tristeza, Porto 
Alegre - RS, deve a importância de R$44. 691,60, de t/ 
um valor financiado de 27.834, 32 (Vinte e sete mil 
oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois 
centavos), sendo a natureza do crédito privado, 
empréstimo bancário, valor este para pagar BANCO BMG 
S.A., no valor de R$22.334,59; 

3) BANCO BANRISUL S .A., com endereço a Av. Bento 
Gonçalves, n°4802, Bairro São José, Porto Alegre, 
RS; segundo informações do gerente deve a \.i 

4) 

importância de R$9.994,18(cheque especial), 
R$15.000,00 (CDB/empréstimo), R$11.500,00 (Crédito 1 
Minuto) , R$10. 000,00 (Cartão de Crédito) , Débitos em 
Conta Corrente; Bem como a Importância de 
R$595. 479,36 de empréstimo desconto em folha de um 
valor financiado de R$220.000,00(Vide docs.04 e 
07),sendo a natureza dos créditos privado; 

BANCO BOMSUCESSO, (FUSEPERGS) 
Júlio de Castilhos, n° 
Histórico,Porto Alegre-RS, 
R$103.359,00, de um valor 

com endereço a Rua 
132,sala 803, Cento 
deve importância de 

financiado em torno de 

( -
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R$28.000,00, sendo a natureza dos 
privados(empréstimo desconto em folha); 

créditos 

5) ASPECIR, com endereço a rua Otávio Rocha, n. 65, 1 o 

andar, Centro, Porto Alegre-RS, a importância de V 
R$33.630,72(Desconto em folha), de um valor 
financiado de R$13.687,49, sendo a natureza dos 
créditos privados(empréstimo desconto em folha); 

6) PORTOCRED S .A., com endereço a Rua Dos Andradas, 
1001, sala 1003, Centro Histórico, Porto Alegre-RS, 
deve a importância de R$64;494,72, de um valor 
financiado de R$20.000,00, sendo a natureza do 
crédito privada(empréstimo desconto em folha); 

Dessa forma, cumprimos com o disposto no art. 
760, inciso I, do CPC, que determina a Relação nominal de 
todos os credores, com a indicação do domicilio de cada um, 
bem como da importância e natureza dos créditos. 

1 . 4 - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS 

Determina ainda, o art. 760, inciso II do CPC, 
que a petição, dirigida ao juiz da comarca em que o devedor 
tem o seu domicílio, conterá a individuação de todos os 
bens, com a estimativa do valor de cada um. Ocorre, 
Excelência, que a Autora tem como un1co bem, aqueles 
dispostos no seu Imposto de Renda em anexo(Doc.06), quais 
sejam: 

1. IMÓVEL DE MORADIA, PATICIPAÇÃO EM 50% DO 
IMÓVEL COM O CONJUGE, FRANCISCO GONÇALVES 
DIAS, CPF 002104550-04, Valor estimado 
R$168.577,90, no qual, inclusive, já fora 
declarado como impenhorável(vide doc.09) por 
tratar-se de bem de família; 

v 



2. Capital Social em empresa inativa, sob baixa 
em 04/2011, no valor de R$5000,00 

1 . 5 RELATÓRIO DO ESTADO PATRIMONIAL E EXPOSIÇÃO DAS 
CAUSAS QUE DETERMINARAM A INSOLVÊNCIA 

A Requerente tem como Patrimônio, unlco e 
exclusivo, o imóvel onde reside, adquirido durante os anos 
de convivência comum com o seu falecido esposo, Francisco 
Gonçalves Dias, procurador do Estado do Rio Grande do Sul e 
Professor da UFRGS aposentado. 

Por força do óbito de seu esposo, em agosto de 
2011(Doc. 10 -Certidão de Óbito em anexo) a Requerente, no 
qual sempre foi Do Lar, passou a qualidade de Pensionista 
do IPERGS e da UFRGS. 

Ocorre que a Requerente por tratar-se de uma 
pessoa do Lar, administrou as contas da casa, nos últimos 
anos de vida do falecido (pela própria impossibilidade que 
a saúde o limitava), nem ao menos tinha pleno conhecimento 
das dívidas contraídas em nome do falecido. 

Com o óbito do Sr. Francisco, a Requerente 
buscou averiguar a sua situação financeira junto ao Banco 
BANRISUL S .A. Sendo assim, o gerente lhe apresentou uma 
conta elevadíssima de dívida junto ao mesmo. Momento em que 
o próprio Gerente da conta do seu falecido esposo, agora de 
sua conta, sugeriu fazer um novo empréstimo para saldar as 
contas do "de cujus", pois pagaria menos juros por tratar 
de empréstimo na modalidade desconto em folha de pagamento 
de proventos(nova política de juros). 

De suma importância demonstrar a boa fé da 
Requerente em realizar o novo empréstimo, pois a dívida, 
junto ao Banrisul S.A., era do falecido esposo, cujo o 
adimplemento ficaria sujeito ao espólio. Entretanto, vem a 
Requerente, pagando mensalmente R$5.316,78, no qual pagará 
ao final desse empréstimo o valor total de R$638.013,6; De 
um valor financiado no montante de R$220.000,00. No qual, 
saldou a dívida que seria do espólio. Desta operação 
creditícia R$120.000,00 mil ficou retido no próprio 
BANRISUL S.A. e R$80.000,00 para adimplir dívidas 
contraídas em vida pelo "de cujus" com outras financeiras. 
O saldo, foi utilizado para despesas ordinárias da casa. 
Também, cumpriu com demais dívidas, privadas (dívidas essas 
em que o "de cujus" detinha com pessoas próximas e 
parentes). 

L 



Tão logo, realizou a referida operação, buscou 
novos empréstimos através da FUSEPERGS, empréstimo com o 
Banco Bom Sucesso S.A., deve importância de R$103.359,00, de 
um valor financiado em torno de R$28.000,00, no qual vem tendo 
descontado em folha o valor de R$1.742,50. Entretanto, do 
valor financiado a Requerente utilizou para cumprir obrigações 
como contas em Farmácias, dívidas dos dois filhos que residem 
com ela e estão estudando para concursos, inclusive para as 2 
netas, no qual a Requerente e o falecido são responsáveis pela 
pensão. 

Ainda assim, contraiu dívida, também na modalidade 
desconto em folha de proventos(IPERGS), junto a ASJ, Banco 
Portocred S. A. , deve a importância de R$ 64. 494,72, de um valor 
financiado de R$20.000,00,numa parcela mensal de R$1.791,52. 

\ Contraiu também, junto ASPECIR empréstimo, uma 
parcela mensal de R$700,64, no qual pagará um total de 
R$33.630,72 de um valor emprestado de R$13.687,49, que foram 
utilizados para pagamentos de estudo dos filhos, netos, bem 
como, despesas de Cheque especial entre outras despesas mensais 
ordinárias. 

Também, cumpre-nos, referendar que a Requerente se 
perdeu totalmente, quando a sua administração, pois tem 
realizado um empréstimo, para cumprir com o outro, vem a meses, 
trabalhando no negativo, utilizando todo o seu cheque especial. 
TANTO QUE REALIZOU O EMPRÉSTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
PARA QUITAR O EMPRÉSTIMO DO BANCO BMG S.A. (Vide extrato em anexo 
DOC. 08). 

Em que pese o valor da Cota-Pensão ter a 
importância de R$18.057,19 junto ao IPERGS, verifica-se que tem 
um líquido a Receber de R$6015,85(Doc.04). Entretanto, ao 

\ verificarmos no extrato da Conta Corrente (Doc. 07) extrai-se que 
desse valor fica todo retido em dívidas junto a sua conta 
corrente, restando um saldo negativo de R$9.994,18. 

A Requerente, vem sobrevivento de empréstimos 
bancários, utilização de negativo, e o valor restante da cota
pensão dos proventos de aposentadoria da UFRGS, junto a caixa 
Econômica Federal(Doc.08), no qual resta líquido o valor de 
R$1.817,32(Doc.05). Sendo que, para assim, conseguir receber 
realizou, recentemente um novo empréstimo para zerar essa conta, 
no valor de R$27.834,32, ficando a conta zerada, ou seja, ainda 
não encontra-se no negativo. Entretanto, a situação, logo 
ficará, por força de sua incapacidade de cumprir com todas as 
obrigações mensais, no negativo. 

Cumpre-nos, ainda, informar, mesmo sabendo que o 
débito de IPTU, encontra-se excluído da insolvência civil por 
força do art. 187 do CTN. A ,Requente, nem ao menos, consegue 
pagar (Parcelar), a dívida atualizada em seu CPF, no valor de 



R$60.651,26(Doc.ll). Sem falar, as que se encontram em nome do 
espólio(Doc.17). 

A vista do exposto, a Requerente, 
insolvente por um trato sucessivo de longos anos 
desde o tempo que o seu falecido esposo era vivo. 

tornou-se 
de dívidas 

Quando a Autora, por sua vez veio assumir a 
referida administração das contas, sem experiência e noções 
administrativas, buscou dentro de seus parcos conhecimentos 
tentar honrar o nome do falecido. Tanto que quitou as dívidas do 
falecido com empréstimos junto ao BANRISUL entre outras 
financeiras, vindo a contrair demais empréstimos, estando hoje 
em uma situação deveras vexatória e sem saída, a não ser a 
insolvência civil, como forma de ordenar e criar uma situação 
razoável de pagamento junto ao seus credores frente ao novo 
estado jurídico da insolvência civil. 

1.6. DA INSOLVENCIA PRESUMIDA 

Por força dos fatos supra descritos "A 
Requerente busca dessa forma a declaração do seu estado de 
insolvência", uma vez que, nem ao menos, detém bens 
passíveis de penhora, devendo de imediato ser declarada 
insolvente. Vide artigo 750, I do CPC, in verbis: 

"Art.750. Presume-se a inso~vência quando: 

I - o devedor não possuir outros bens ~ivres e 
desembaraçados para nomear à penhora;" 

Interessante observar, contudo, a presunção não 
advém da insuficiência ou . da inexistência de patrimônio, 
mas sim da sua falta de liquidez, do desembaraço necessário 
como pressuposto da expropriação com a qual o Estado 
satisfará os credores. 

O bem que compõe o patrimônio da autora é 
impenhorável, pela sua própria condição de bem de família, 
bem como, aqueles mencionados no artigo 649 do CPC. 

Qualquer que seja o motivo, os credores tem a 
sua frente um obstáculo que o impedem de requerer a 
expropriação pela via executiva e obter a satisfação de 
seus créditos, conforme se demonstra através dos documentos 
de n° 09 em anexo. Demonstram tais documentos de forma 
cabal a impenhorabilidade do único bem pertencente a 
Requerente e ao seu falecido esposo (BEM RESERVADO, 
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CONSTITUCIONALMENTE, A ENTIDADE FAMILIAR COMO UM TODO) . Tal 
situação equivale a déficit patrimonial, caracterizando a 
insolvência presumida. 

Contudo, os bens que possui não são passíveis 
de integrar o rol dos bens penhoráveis para o pagamento de 
seus credores, nos moldes do Art. 655 do CPC; 

1.7 - Dos efeitos da declaração judicia1 de Inso1vência e 
suas sanções. 

Quanto aos efeitos da sentença declaração de 
insolvência c i vil e de suas sanções ( consequências) é de 
inteiro conhecimento da Requerente. 

Uma vez acolhido o pedido do 
devedor(INSOLVENTE), o Juiz proferirá sentença, encerrando 
a fase preliminar ou de cognição do processo de insolência, 
dando início à execução coletiva. 

A eficácia principa1 do prov~ento que inaugura 
a execução co1etiva repousa nos efeitos dec1aratórios da 
sentença que dec1ara à inso1vência do devedor. Assim 
disserta Humberto Theodoro Junior em sua obra: 

"Desde que a execução coletiva não pode ser 
instaurada sem a sentença declaratória da 
insolvência, exerce ela, alem da função de 
encerrar a fase vestibular do processo, a 
importantíssima eficácia de produzir a 
"execução por concurso universal". Pois é com 
ela que se iniciam os autos . executivos 
propriamente ditos, representados pela 
apreensão de bens para preparar a transferência 
forçada e a satisfação dos credores." 

Por força da sentença de inso1vência, o devedor 
perde a administração e a disponibi1idade dos seus bens, 
bem como os credores perdem os privi1égios decorrentes de 
penhoras anteriores e são arrastadas pela força atrativa do 
concurso universa1. 

Os efeitos da sentença dec1aratória de 
insolvência civi1 podem ser divididos em efeitos de direito 
material e efeitos de direito processual senão vejamos: 

São efeitos de direitos materiais: 
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I - O vencimento antecipado de todas as 
dívidas do devedor, conforme art. 751, I, do 
CPC; 

II Provoca a perda do direito de 
administrar os bens (PASSÍVEIS DE PENHORA) e 
deles dispor até a liquidação total da massa, 
consubstanciado no art. 752 do CPC; 

III impõe a arrecadação de todos os 
bens(PASSÍVEIS DE PENHORA) integrantes da 
esfera de responsabilidade patrimonial do 
devedor, presentes e futuros, que passam a 
constituir uma universalidade, denominada a 
massa do insolvente, conforme o art. 751, II do 
CPC; 

IV dá início a execução coletiva, 
determinando a convocação de todos os credores 
para que apresentem, no prazo de vinte dias, a 
declaração do crédito, acompanhado do 

respectivo título, conforme art. 751, III, do 
CPC; 

V torna ineficazes as penhoras 
realizadas em execuções singulares contra o 
devedor, bem como atrai o JU1ZO todas estas 
execuções, conforme o art. 762, §1° do CPC; 

São efeitos de direito processual: 

I a arrecadação de todos os bens do 
devedor SUSCETÍVEIS DE PENHORA, quer atuais, 
quer adquiridos no percurso do processo e até 
que sejam extintas as obrigações; 

II - a execução, por concurso universal de 
credores; 

III a nomeação de administrador, que 
passa a representar a massa ativa e 
passivamente e terá a incumbência de liquidá
la, exercendo suas atribuições sob a direção 
e a superintendência do juiz; 

Com a declaração d~ insolvência o devedor perde 
a capacidade de efetuar todos , os atos da vida civil, 
observado no que concerne à administração do seu 



patrimônio, que passa a ser de responsabilidade do 
administrador. 

Esta perda de capacidade limita-se a negócios 
envolvendo compra e venda de bens, uma vez que os bens 
existentes são garantias do juizo, bem como os bens que 
porventura sejam adquiridos futuramente, atraidas pela 
universalidade da execução concursal, passam a integrar a 
massa. 

Ademais, o art. 782 do CPC determina que o 
devedor, após a extinção do todas as obrigações, voltara a 
gozar do direito de praticar todos os atos da vida civil. 

Repita-se, a Requerente declara, ainda, estar 
ciente das sanções previstas na legislação em vigor. 

1.7.1 -Do Vencimento Antecipado das Dividas 

Conforme supra demonstrado, um dos efeitos da 
sentença declaratória 
art. 751, I, do CPC, 
antecipado de todas as 

de insolvência civil é o descrito no 
qual seja, o efeito do "vencimento 
suas dividas". 

Destaca-se as consequências desse efeito da 
tutela declaratória de insolvência quanto ao vencimento 
antecipado das dívidas, nos quais apresenta algumas 
particularidades: 

I - Deságio das obrigações vincendas, de 
forma que a antecipação do vencimento não 
compreende os juros correspondentes ao tempo 
ainda não decorrido, conforme o art. 1426 do 
Código Civil. Isso não abrange a aplicação dos 
juros legais a massa patrimonial, uma vez que a 
partir da declaração da insolvência, passará a 
comportar tais valores; 

II - Suspensão da fluência de juros, uma 
vez que por analogia do art. 124 da Lei 
11.101/2005, contra a massa não correm juros, 
ainda que estipulados, se o ativo não bastar 
para o pagamento do principal. 

III - Estabilização do valor das dívidas 
em moeda estrangeira, pela qual se convertem os 
créditos em moeda estrangeira na moeda nacional 



pelo câmbio da decisão judicial, por analogia 
do art. 77 da Leil1.101/05; 

IV - Correção monetária dos créditos. Pela 
lei 6899/81, todos os créditos se reajustam 
pelos índices oficiais a partir do vencimento, 
antecipado ou não. 

Finda a arrematação e satisfeito o pagamento 
dos credores, extingue-se a execução, bem como, as 
obrigações do devedor, dando fim aos efeitos da declaração 
de insolvência civil. Caso o ativo não supere o passivo, 
será suspensa a execução coletiva, não correndo juros 
estipulados contra a massa restante, por analogia do art. 
124 da Lei 11.101/2005. 

Tendo em vista a descrição dos efeitos da 
sentença declaratória da ação de insolvência, no qual são 5 
de ordem material e 3 de ordem processual, bem como, todas 
as consequências advindas de um dos efeitos da sentença, 
qual seja, o vencimento antecipados das dividas, conforme 
supra descrito, busca-se a antecipação de um dos efeitos da 
tutela, REPITA-SE O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DÍVIDAS, nos 
moldes abaixo descritos. 

1.8 - DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL, conforme 
acima descri to nos i tens 1. 6 e 1. 7 A SENTENÇA DECLARATÓRIA DE 
INSOLVÊNCIA (encerramento da primeira fase) exprime cinco 
efeitos materiais dessa tutela(sentença), bem como, três efeitos 
processuais. 

Em sendo assim, a parte Autora requer a antecipação 
dos efeitos da tutela, no sentido de antecipar APENA UM DOS 
EFEITOS 1 QUAL SEJA: O VENCIMENTO ANTECIPADO DE TODAS AS SUAS 
DÍVIDAS, conforme preceitua o art. 751,I , do CPC. 

POR FORÇA DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA, VENCIMETNO ANTECIPADO DAS DÍVIDAS, POR 
CONSEQUÊNCIA, CESSARÁ, TAMBÉM, IMEDIATAMENTE, TODOS OS DESCONTOS 
EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNADO.S,NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. 

Com a Antecipação de Tutela criou-se um 
instrumento visando à efetividade da jurisdição buscando-se a 
atenuação da influência negativa do tempo, por vezes 
incompatível com a defesa dos direitos, cujo risco de prosseguir 



com os descontos em folha de pagamento reclama tutela urgente e 
antecipando o direito postulado, quando haja "fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação". 

"In casu", se antecipa provisoriamente a tutela 
pretendida(VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DÍVIDAS) pela parte Autora 
como meio de evitar que, no curso do processo, ocorra o 
perecimento ou a danificação do direito afirmado, preservando a 
possibilidade de concessão definitiva, se for o caso e desde que 
esteja o juiz convencido da verossimilhança da alegação através 
de prova inequívoca. 

Assim, sendo o direito da autora, líquido e 
certo(SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA LATENTE), este pugna pelo imediato 
VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DÍVIDAS, no qual restará por 
consequência, o cancelamento das averbações incidentes em sua 
folha de pagamento mensal, procedida pelos órgãos pagadores em 
favor dos credores. 

Para a concessão da antecipação da tutela, 
presentes encontram-se, os requisitos informadores daquela: 

Há FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, revelando-se na 
possibilidade de grave lesão ao direito da Autora, uma vez que 
tem os seus vencimentos apropriados pelos credores, com juros 
escorchantes, aliado ao fato de que, conforme se verifica nos 
comprovantes de pagamento de pensões (doc.04, 05), bem como, no 
extrato da conta corrente(Doc.07) que a Autora está recebendo um 
valor para sobreviver de R$1.810,00. Que só de remédios, vem 
pagando em torno de R$1000,00(Doc.14), além do mais, é portadora 
de NEOPLASIA MALIGNA(DOC.13). Sem falar o fato de que não vem 
conseguindo cumprir nem ao menos com a pensão de duas 
netas (Doc.15) (no qual poderia sofrer, inclusive, ação de 
execução sob pena de prisão) . Poderá, também, ter o seu imóvel 
expropriado pela Prefeitura Municipal, pois a sua dívida hoje 
encontra-se em torno de R$60.000,00(Doc.11) e com execuções 
fiscais tramitando em fase de penhora(DOC.17). Se não for 
imediatamente procedido o efeitos de vencimento antecipado das 
dívidas, no qual haverá por consequência o cancelamento dos 
descontos, trará gravíssimas consequências para Requerente, pois 
nem ao menos, tem capacidade de contrair novos empréstimos, 
forma que vem vivendo a muito tempo para cumprir com suas 
necessidades mais elementares. 

Outross~, importa registrar que poderíamos, 
buscar o expediente de uma ação para adequar os emprést~os 
consignados dos proventos para de.terminar a limitação dos 
descontos decorrentes de empréstimos pessoais em 30% 
(trinta por cento) da remuneração do servidor, leia-se, 
proventos de pensão, RECENTEMENTE DECIDIDO PELO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP 1. 284 .145 - RS. Entretanto, 



tem-se que é caso de insolvência civil, para o fim de 
tentar saldar as dívidas, criando-se um fundo nesse patamar 
de 30% conforme Jurisprudências que assim o permitem, senão 
vejamos: 

AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 
BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INSOLVÊNCIA CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU 
RETENÇÃO DE 30% DO PERCEBIDO PELA PARTE 
INSOLVENTE EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. 
FUNDO PARA 
POSSIBILIDADE. 
MANTIDA. 

PAGAMENTO 
DECISÃO 

DE CREDORES. 
MONOCRÁTICA 

Possibilidade de retenção de 30% dos 
valores percebidos pela insolvente a 
título de aposentadoria para fins de 
constituição de fundo destinado ao 
pagamento dos credores habilitados, por 
ser um meio de solver as obrigações 
mediante modo menos gravoso à insolvente. 
Ademais, não há falar em 
impenhorabilidade, com base no artigo 649, 
IV, do CPC, porque o percentual 
determinado pelo JUlZO respeita àquele 
previsto na legislação estadual para 
consignação em folha de pagamento. 
Precedentes. 
Manutenção da decisão monocrática que 
negou seguimento ao recurso com base no 
artigo 557, caput, do CPC. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. 
(Agravo N° 70050683770,17 4 Câmara Cível., 
TJ/RS, Rel.. Líege Puricel.l.í Pires, Jul.gado 
em 13/09/2012) 

Vide também: 

(Agravo de Instrumento n°70033795585, 17a 
Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Elaine Harzheim 
Macedo, Julgado em 08/04/2010) 

Há PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA, resumindo-se na 
probabilidade de existência do direito invocado por um dos 
sujeitos da relação jurídico-material, ou seja, a possibilidade 
de que a tese defendida pela Autora venha ser reconhecida pelo 
judiciário, ou seja, A INSOLVÊNCIA CIVIL É PRESUMIDA PELA PROVA 
INEQUÍVOCA DE INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, FRENTE 
A DÍVIDA CONSOLIDADA. 

Roga-se, pois, que 
Excelência a liminar perseguida, sob 
Poder Judiciário uma situação que 

seja deferida por Vossa 
pena de homologar-se pelo 
consolida um dos maiores 



abusos de direito que provavelmente se verifique atualmente em 
nossa sociedade, rasqando-se ostensivamente todas as conquistas 
sociais consagradas por nossa Constituição e legislação civil, 
principalmente o respeito à dignidade humana!!! 

Portanto, ad cautelam, o melhor procedimento é a 
imposição aos CREDORES DESCRITOS NO ITEM 1.3, PARA QUE ANTECIPEM 
O VENCIMENTO DE TODAS AS DÍVIDAS DA AUTORA, para o fim de 
exprimir todas consequências descritas no item 1.7. e por 
consequência imediata, repita-se por força do vencimento 
antecipado das dívidas, abstenham-se os credores em realizar os 
descontos em folha de pagamentos dos proventos da parte autora, 
bem como, os consignados em conta corrente, até decisão final da 
presente demanda. Formando, desde já, um fundo para pagamento 

~. dos credores em um patamar de 30%, conforme jurisprudências 
reiteradas dos Tribunais Locais e Superior, que tem como 
razoável a referida margem. 

2. Dos Pedidos: 

Ante o exposto, REQUER: 
A) A concessão da liminar, inaudita altera 

parte, para que de imediato seja 
declarado o VENCIMENTO ANTECIPADO DAS 

DÍVIDAS DESCRITAS NO ITEM.1.3, para o fim de 
exprimir todas consequências descritas no 
item 1. 7. e por consequência imediata, 
abstenham-se os credores em realizar os 
descontos em folha de pagamentos dos 
proventos da parte autora, bem como, os 
consignados em conta corrente, até decisão 
final da presente demanda. 

A.A.) Desde já, postula-se, a formação de um 
fundo para pagamento dos credores em um 
patamar de 30%, conforme jurisprudências 
reiteradas dos Tribunais Locais e Superior, 
que tem como razoável a referida margem. 

A.B) DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS 
ÓRGÃOS PAGADORES, UFRGS E IPERGS para que 
cancelem imediatamente todos os descontos em 
favor dos credores; 

A. C) seja oficiado o BANRisur~ PARA QUE NÃO 
PROCEDA QUALQUER DESCONTO/DÉBITO NA CONTA 
CORRENTE DA AUTORA; 

o 



A.D) A fixação de uma multa diária por 
descumprimento a determinação da, antecipação 
dos efeitos da tutela; 

B) a concessão da Gratuidade de Justiça, em 
razão de sua carência econômica; 

C) a procedência do pedido para que seja 
declarada a insolvência do Requerente, 
tendo em vista o disposto no Art. 748, da 
Lei de Ritos, ratificando a antecipação 
dos efeitos da tutela; 

D) a intimação do digno representante do 
Órgão do Ministério Público; 

E) a intimação dos credores supracitados, 
residentes nesta Comarca, por. mandado e, 
dos de fora e desconhecidos, por EDITAL, 
para virem, no prazo do Art. 761, II, do 
CPC, apresentar as declarações de seus 
créditos; 

F) que nomeie, dentre os maiores credores, 
um administrador da massa e que todas as 
ações executivas 
Requerente sejam 
processo. 

movidas contra o 
avocadas a este 

G) Requer, outrossim, a produção de todos os 
recursos probatórios em direito 
admitidos, especialmente através de prova 
documental, pericial e testemunhal, bem 
como pela juntada de novos documentos, se 
necessário. 

H) Por fim, requer seja dado prioridade na 
tramitação de todos os atos e diligências 
processuais, uma vez que é pessoa com 
idade igual ou superior a 60 anos de 
idade, art. 1 6 ; -§ ún.:i:_co, inciso I, da Lei 
10.741/2003; 



CIENTE DO 

Para os efeitos do Art. 258 e 259 do CPC, 
atribui à causa o valor de alçada 
R$1.213,00 

REQUERENTE: ••.•••.••••.••••.••......••.•••••••••••• 



EM ANEXO: 

1- procuração; 

2- Declaração de Hipossuficiência; 

3- Identidade com CPF; 

4- Comprovante de Pagamento de Pensão IPERGS; 

5- Comprovante de Pagamento de Pensão UFRGS; 

6- Declaração do Imposto de Renda; 

7- Extrato da Conta Corrente da Requerente BANCO BANRISUL 
S .A.; 

8 - Extrato da Conta Corrente da Requerente CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL; 

9- Decisão nos autos do processo de execução n ° 
001/1.06.02597 5-7, no qual declara a impenhorabilidade do 
imóvel em que a Requerente reside com seus filhos e netos; 

10- CERTIDÃO DE ÓBITO; 

11 - Balancete Consolidado de Débitos de IPTU no valor de 
R$60.651,26 em 22/11/2012, no CPF da Requerente; 

12- MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO DA 
EXECUÇÃO TOMBADA SOB O N° 001/1.05.2464110-6, NO VALOR DE 

\ r$267.007,81, em 02/10/2012; 

13- PATOLOGIA GRAVE QUE INCLUSIVE ISENTA DE IMPOSTO DE 
RENDA - NEOPLASIA MALIGNA; 

14- COMPROVANTE DE GASTO MENSAL NA FARMÁCIA AGAFARMA NO 
VALOR DE R$929,11; 

15 PENSÃO ALIMENTÍCIA AVOENGA PARA AS NETAS COM AS 
SEGUINTES OBRIGAÇÕES: MORADIA, LUZ, ÁGUA, NET, DONOMÍNIO, 
além do pagamento das ESCOLAS DAS MENINAS(netas); 

16 - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO DO FALECIDO PARA A 
REQUERENTE; 

17 -Ações de Execução Fiscal (IPTU) 
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EST.ADO DO RIO GRP.NDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (GNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Recebo a emenda à inicial (fls. 71/92). 

Citem-se. 

DL. 

Em 19/12/2012 

1 



ESTJI.DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Juízo: 

Processo: 

Tipo de ação: 

Autor: 

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON DE COMARCA DE PORTO 
ALEGRE 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 

Josefina Gonçalves Dias (AJG) 

Réu: Aspecir e outros 

Local e data: Porto Alegre, 28 de dezembro de 2012 

CARTA DE CITAÇÃO- RITO ORDINÁRIO 

Senhor( a): 

Fica Vossa Senhoria citado(a) para se defender no processo acima referido, cuja 
petição inicial segue em anexo, permanecendo ciente de que terá quinze (15} dias para apresentar 
contestação, contados da juntada do Aviso de Recebimento aos autos. Não havendo contestação, 
serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 

Despacho Judicial: "Vistos.Recebo a emenda à inicial (fls. 71/92).Citem-se.DL. Em 14/12/2012. (a) 

Nelita Teresa Davoglio, Juíza de Direito." 

Destinatário: 

001/2012/5023081 - Aspecir, réu 

End: Avenida Otávio Rocha, 65, 1º andar, Centro, Porto egre, RS, 90020-151 

Endereço: AV. Cel. Aparício Borges, 2025, Porto Alegre- CEP: 90680570- Fone: 51-3336-7588 
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Declaratória de Insolvência 

Josefina Gonçalves Dias (AJG) 

Réu: Aspecir e outros 

Local e data: Porto Alegre, 28 de dezembro de 2012 

CARTA DE CITAÇÃO- RITO ORDINÁRIO 

Senhor( a): 

Fica Vossa Senhoria citado(a) para se defender no processo acima referido, cuja 
petição inicial segue em anexo, permanecendo ciente de que terá quinze (15) dias para apresentar 
contestação, contados da juntada do Aviso de Recebimento aos autos. Não havendo contestação, 
serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 

Despacho Judicial: "Vistos.Recebo a emenda à inicial (fls. 71/92).Citem-se.DL. Em 14/12/2012. (a) 

Nelita Teresa Davoglio, Juíza de Direito." 

Destinatário: 

001/2012/5023087- Portocred S.A., réu 

End: Rua dos Andradas, 1001, sala 1003, Centro, Porto Alegre, RS, 90020-005 

Endereço: AV. Cel. Aparício Borges, 2025, Porto Alegre- CEP: 90680570- Fone: Si -3336-7588 
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Excelentíssimo Senhor Doutor de Direito da MM.a Vara Cível do 

Regional do Partenon de Porto Alegre/RS. 

URGENTE ! ! ! ! ! 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO - IDADE SUPERIOR A 60 ANOS! 

Ref. Proc. no 001/1.12.0295265-9 

Objeto: 

Requerimento - apreciação da antecipação dos e :f e i tos da 

tute.la 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INSOLVÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA~ 
•'!'I 

TUTELA, vêm perante Vossa Excelência, muito :r:espeitosamente, por seu;~ 
'·.0 

procurador firmatário, "ut" instrumento d@' mandatos de fls., em:~ 
;~ 

observância ao determinado ao despacho fls., Di.zer e Requer o quanto~ 

segue: 

A vista do despacho no qual expressa que "( ... ) Vistos. :e; 
º " P.~ Recebo a emenda à inicial (fls. 71/92). Citem-se. DL. , Vossai 
.. ......; 

Excelência deixou de apreciar o Requerimento de Antecipação dosj 
;:.t~ 

efeitos da tutela. 

Igualmente, cumpre-nos registrar que Se trata na espécie 

de pedido de auto-i.nso1vênci.a em que a autora afirma que seus bens 

disponíveis não são suficientes para integrar pagamento de seus 

credores. 

Ressalta-se, de início, que o pedido da autora 

encontra-se acompanhado dos documentos indispensáveis à sua 

propositura, a teor dispõe o artigo 760 do CPC. 



--, 

autora de 

~~ 
Necessário asseverar ainda que, não obstante o pedido da _-//Jj 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, BEM COMO O FATO DE NÃO )f 
COLOCAR OS CREDORES NO PÓLO PASSIVO, VOSSA EXCELÊNCIA, NÃO APRECIOU 

O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU A CITAÇÃO DOS CREDORES, entretanto, 

trata-se de uma i.nsol.vênci.a vol.untári.a, ou seja, não há contradi.tóri.o 

com os credores. 

Nesse sentido, inclusive, o magistério de Humberto 

Theodoro Júnior ("in" "A Insolvência Civil - ed. Forense", - 3a ed. 

p. 95), verbis: 

"Na hi.pótese da i.nsol.vênci.a vol.untári.a, não há 

controvérs~a ou contradi.tóri.o na fase de cogni.ção, 

poi.s o própri.o devedor, ou seu espól.i.o, reconhece o 

estado defi.ci.tári.o de seu patri.môni.o e pede, por 

i.sso, a decl.aração judi.ci.al. a respei. to, com a 

posterior convocação geral. dos credores. Trata-se da 

auto- i.nsol.vênci.a, si.mi.l.ar da autofal.ênci.a, em que 

a rel.ação i.ni.ci.al. é apenas bi.l.ateral. (devedor-jui.z; 

jui.z-devedor) , configurando·, assi.m, uma espéci.e de 

procedimento de juri.sdi.çãd- vol.untári.a. Não há 

sujei.to passi.vo; não há processo; nem se pode fal.ar 

em partes" 

Demais disso, convém ressal.tar que i.nexi.ste i.n casu fase 

,-~ i.nstrutóri.a, porque o si.stema da auto-i.nsol.vênci.a se funda, 

basicamente, na confissão do devedor, val.e di.zer, o conteúdo da 

peti.ção i.ni.ci.al., previ.sto no art. 760, do Códi.go de Processo Ci.vi.l., 

é. exi.gi.do pel.a Lei. como demonstração sufi.ci.ente do estado de 

i.nsol.vênci.a que, por sua vez, i.mpl.i.ca i.mpossi.bi.l.i.dade de cumpri.r, 

o devedor, suas obrigações por i.ntei.ro. 

De tal arte, para ver sua pretensão acolhida, basta ao 

devedor: a) decl.arar sua qual.i.dade de não-comerciante; e b) arrol.ar 

seus bens e suas divi.das, na forma l.egal.. 

Portanto, os autos estão aptos a julgamento, bem como, 

a apreciação da Antecipação dos efeitos da tutela. 



Por conseguinte, deve ser entendido, haja 

situação relatada pela autora e as provas documentais 

vista a~ 
juntadas 

configuram estado de insolvência, posto que, de fato, as dívidas 

contraídas superam o valor de seus bens(bens, inclusive, 

impenhoráveis). 

Com efeito, o que a autora-devedora busca é, 

simplesmente, o reconhecimento judicial de sua situação de 

impossibilidade de resgatar todas as suas dívidas, o que, repito, 

pelo que dos autos consta e no meu sentir, implica na procedência 

do pedido, com declaração da insolvência da autora, inclusive, 

podendo desde já, ser apreciado o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, e ao invés de mandar citar os credores, determinar vistas 

ao Ministério Público para esposar o seu parecer. 

Isto posto, Requer-se: 

a. A apreciação da Antecipação dos efeitos da tutela; 

b. Ato contínuo, a reconsideração da decisão que 

determinou a citação dos credores, 

determinação de intimação do MP; 

e sim, a 

c. E por fim, seja, dado prosseguimento 

ao feito, conforme determina a ,),:egislação pátria, vide 

os pedidos da inicial, com a declaração imediata da 

insolvência da autora, Ato contínuo, nomeação de um 

administrador da massa, Expedição de edital 

convocatório dos credores relacionados nos autos, 

para que apresente, no prazo de 20 dias, suas 

declarações de crédito acompanhadas dos respectivos 

títulos, ETC .... 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

de 13. 
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Data: 

Vistos etc. 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 

Josefina Gonçalves Dias 

Aspecir 

Portocred S.A. 

Juiz de Direito- Dr. José Antônio Coitinho 

11/01/2013 

.;··-

JOSEFINA GONÇALVES DIAS ajuizou a presente INSOLVÊNCIA, - tt ... ~· 

alegando, em síntese, que não está conseguindo quit~r suas dívidas e nem 

mesmo as obrigações fixas de custo de vida. Disse receber pensão do I PE 

e da UFRGS, a qual está comprometida com os seus débitos. 

Aduziu que possui apenas o imóvel que utiliza como moradia e recebe 

apenas os valores das pensões para sobreviver. Postulou, liminarmente, a 

suspensão de todos os empréstimos consignados até a soluç&o da presente. 

'------ Requereu a concessão da Assistência Judiciária Gratuita e a procedência da 

ação. Juntou documentos (fls. 13/64). 

Indeferida a gratuidade judiciária (f1.67). 

A autora emendou a inicial nas fls. 71/93, arrolou seus credores e 

informou a inexistência de ações promovidas por eles (fls. 22/39). 

Recebia a emenda e determinada a citação (fl.94), a autora manifestou

se requerendo a apreciação do pedido liminar e intimação ~~ MP ao invés 

da citação dos credores. 

N úmern Verifieador: 00111 ?0)9')26')900 l ?O 131 079.)X I 
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ESTADO DO RIO IJRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

~ <1', ,- ;; 

E o pedido. 

Decido. 

Da análise dos autos, observo que os débitos da autora referem-se a 

"". " I ~' empréstimOS OOntraíd~ peraRte inStitUiÇÕeS financeiraS, na modalidade de 1 

crédito consignado, os quais comprometem, efetivamente, percentagem 

expressiva de seus vencimentos. 

tr""' ~ , _., .. • ?s desc<ljtos e~folha,,.?~ pagamento possuem regramento próprio, 

mas, nos dois casos de pensionamento, nenhum dos empréstimos 

compromete mais de 30% da renda da autora, como se pode ver nas fls. 21 

e 23. Portanto, nada há de ilegal nos descontos em folha de pagamento, 

, 

'""' . ' -· "'· ' ' ,__ "c~r7tanto que tlspeita~·o lirri11e'legal. ' 

De outro lado, não posso deixar de mencionar que a modalidade de 

pagamento escolhida pela autora supostamente facilitou seu acesso ao 
..-... ' 

.aerhpréstimo b~cado, fizendq.,com que o credor deixasse de exigir garantias 

que usualmente solicitaria se não tivesse a segurança do desconto em folha. 

Além disso, o efeito de vencimento antecipado das dívidas sustentado 

~ .t 4~ p~a autora para fins-de cancelamento dos descontos consignados em folha, 
-;~ ; . ' - , .. -

não se sustenta, sendo inviável a antecipação de tal efeito previamente a 

sentença declaratória de insolvência. 

No mais, a autora arrolou seus débitos e informou que apenas possui 

'o fmóvel onde-reside, que ainda é objeto de execução fiscal. Ou seja, tendo 

apenas tal imóvel, que, diga-se, deve estar revestido pela 

impenhorabilidade, verifico restar configurada a hipótese de inexistência de 

'bens, ou seja, _não possui a autora qualquer ativo a justificar a propositura da 

Número Verificador: 00111?.029)26)9001?011107(BX 2 
64-1-001/2013/107938 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

l 
' . 



EST.ADO DO RIO 13RP.NDEDO Stn. 

PODER JUDICIÁRIO 

presente ação. 

Embora ciente da controvérsia jurisprudencial·acerca da matéria, tenho. 

que não é possível a declaração de insolvência civil da autora, por não 

possuir esta bens para garantir o pagamento de suas dívidas~ 

O processo de· insolvência destina-se a proporcionar aos credores o 
-~ . ' 

recebimento de seus créditos de forma justa e igualitária - observada a 

ordem de preferência destes créditos - com a arrecadação dos bens do 
4 

insolvente, de modo a permitir a satisfação, ao m~nos parcial, de suas 

obrigações pecuniárias. 

·Ora, inexistindo bens para garantir a satisfação, considerando a 

impenhorabilidade do seu único imóvel de moradia (e ainda com débitos 

fiscais) e mesmo o seu valor bem abaixo do valor das dívidas da autora, ao .. 

menos parcial,.destes créditos, não se justifica a pr9positura da demanda. 

Inexistindo bens, não há porque nomear administrador, formular rol de ... ,.. ~ 

credores e averiguar a preferência dos créditos,. se, ao afinal, nada há para 

arrecadar e levar a hasta pública. 

Não, há, assim, nenhuma finalidade prática do processo, já que os 

credores nada receberiam, existindo esta certeza desde a propositura da 

ação, restando, outrossim, inviável a observância ao art. 751, 111 do CPC. 

Diante da ausência de bens, inviável a declaração de insolvência, que 

tem como requisito básico a existência de bens. Com efeito, dispõe o art. " 

748 do CPC que: "Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem a 

importância dos bens do devedor" (grifei). 

Assim, carece a autora da presente ação, jmpondo-se o ., i , 

Número Verificador: 001112029)2659001201 11 079.)R , 1 
64-1-001/2013/107938 001/1. i 2.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
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... ESTJI.DO DO·RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

indeferimento da petição inicial, a teor do art. 267, I e VI, do CPC. 

Consigno;por oportuno, que embora os descontos em folha oriundos 

de empréstimos constituam modalidade lícita de contratação, são passíveis 

de revisão, podendo a autora valer-se das vias próprias para tal. 

Condeno ,9 autora, ainda, ao p,agamento das t::ustas processuais. Sem 
.•? 5 

condenação em honorários advocatícios, pois sequer angularizada a relação 

. ., processual. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Porto Aleâ~~. 11 de janeiro de 2013. 

José Antônio Coitinho, 

Juiz de Direito 
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'T::, Excelentíssimo Senhor 
Juiz de Direito da 
Vara Cível do Foro Regional Partenon de 
Porto Alegre/RS 

PROCESSO n°_001/1.12.0295265-9 

ASPECIR PREVIDÊNCIA, entidade aberta de 
previdência complementar, inscrita no CNPJ sob n° 
92.843.531/0001-64, sediada na Praça Otávio"Hocha 
n° 65, 1° andar, em Porto Alegre, RS, com estatuto 
social e alterações anexas (DOCS em anexo), por sua 
procuradora signatária (DOC. em anexo), advogada 
que recebe avisos e intimações na Av. João Pessoa 
n°. 363, térreo, bairro Cidade Baixa, em Porto 
Alegre/RS; CEP 90040-000, vem à presença de 
Vossa Excelência, respeitosamente, 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA COM 
PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA em epígrafe, movida por 
JOSEFINA GONCAL VES DIAS, já qualificada, pelas 
razões de fato e de direito que, a seguir, expõe: 

'i 

·-~~g 
o;· ~~J 

S,f~ 
;.:~ 



- 1.1 A parte autora ingressa com a demanda objetivando a suspensão do 
cumprimento da obrigação assumida com esta Contestante, motivada pela 

~ declaração judicial de insolvência civil, apesar da remuneração composta 
privilegiada, conforme expõe na inicial. 

1.2 Argumenta que a cota-pensão, elevadíssima aos padrões 
brasileiros, acrescida de sua aposentadoria não lhe permite quitar dividas e cumprir 
com os consignados avençados com diversas Instituições. Todavia, não sinaliza 
com clareza as datas de cada operação, fins de ser equacionada sua conduta, 
uma vez que relata que a situação do endividamente tem origem antes do 
óbito de seu marido, de modo a afastar a idéia do oportunismo utilizado para 
levantar quantias expressivas a titulo de empréstimos. 

1.3 Em relação a esta demandada, confessa que lançou mão da 
assistência financeira no importe de R$ 13.687,49 (treze mil, seiscentos e 
oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sem , no entanto, esclarecer 
que a divida foi contraída mediante a exibição de seus rendimentos para 
comprovar a aptidão ao cumprimento da obrigação, através de contracheques 
que demonstraram margem consignável legal para a modalidade de 
pagamento contratada, via consignação em folha de pagamento. 

1.4 PREVINE QUE SUA CASA É O ÚNICO PATRIMÔNIO, 
IMPENHORÁVEL, além de sugerir a desconstituição da forma contratada para a 
quitação da assistência financeira, diante da declaração judicial da ineficácia da 

· base, essencial, da contratação e concessão do credito fornecido, sem nenhuma 
outra garantia a não ser a via da consignação em folha de pagamento, pois é 
confessa que não possuiu outros imóveis a garantir a execução das dividas. .. 

_\i ------IN_D __ EF_E_R_I_M_E_N_r_o_D_A_s __ r_u_TE_L_A_s __ A_N_T_EC--IP_A_T_Ó_R_IA_s __ E ________ ~ L_ DO BENEFICIO DA AJG 

Sabiamente foram indeferidas as tutelas postuladas pela parte autora e 
segundo a Emenda à vestibular constata-se que a parte autora procedeu ao 
recolhimento das custas iniciais, eis que não faz jus ao beneficio da gratuidade, em 
virtude de sua remuneração. 

Destarte, é de ser determinado que a distribuição proceda a 
correção, fins de excluir o abrigo da AJG, vez que a CARTA DE CITAÇ
CUMPRIDA EM 1 O DE JANEIRO DE 2013, EXiBE O BENEFICIO DA AJG. 
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la. Da legalidade de todos os atos praticados pela demandada 

A ASPECIR possui condições legais para instituir programas de 
assistência financeira, representados pela concessão de empréstimos pessoais 
exclusivamente a seus associados. O empréstimo regula-se pela Circular SUSEP 
n° 423/11 , em plena vigência até a presente data, regulamentando os empréstimos 
concedidos pelas entidades abertas de previdência complementar. Contudo, 
mantendo a liberdade dessas entidades em contratar, com os proponentes aos 
empréstimos, sem condição de preexistência do vínculo associativo com os 
mesmos, visto que permite sejam concomitantemente pactuados o plano de 
previdência e o contrato de assistência financeira. Logo, as atividades da ré s.ão 
absolutamente lícitas, sendo certo que inexiste violação às normas que 
regulamentam as relações entre esta e seus associados. 

Neste sentido o Egrégio ST J já firmou posição que depois da chegada 
da norma acima, as entidades abertas de previdência privada conservaram tal 
característica, na esteira do posicionamento tomado pela E. 2a Seção, a contar do 
julgamento do REsp n° 679.865/RS da relataria do E. IVIin. Carlos Alberto Mênezes 
Direito, julgado em 2 de setembro de 2006, em cuja ocasião foi reconhecido que o 
artigo 71, parágrafo único, da Lei Complementar n° 109/2001, permite a exercício de 
operações na esfera do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da ora 
Contestante, conforme abaixo parcialmente transcrito: 

Deveras, não se discute a revogação, pela Lei Complementar n° 
109/2001, da Lei n° 8.177/91, notadamente de seu art. 29, determinante da 
equiparação das entidades de previdência privada, abertas ou fechadas, às 
instituições financeiras; todavia, conquanto inviabilizada a comparação, não é 
lídimo olvidar que, simultaneamente, a mesma lei conferiu tratamento díspar 

, em se cuidando de entidades de previdência privada abertas ou fechaeas. 
Assim, quanto às últimas, verificou-se peremptória vedação à 

respectiva atuação no mercado financeiro, nos termos do art. 76 .• § 1°, de 

1 

referida legislação: 
''Art. 76. As entidades fechadas que, na data da publicação desta Lei 

Complementar, prestarem a seus participantes e assistidos serviços ' 
assistenciais à saúde poderão continuar a fazê-/o, desde que seja 
estabelecido um custeio específico para os planos assistenciais e que a sua 
contabilização e o seu patrimônio sejam mantidos em separado em relação 
ao plano previdenciário. 
§ 1°. Os programas assistenciais de natureza financeira deverão ser 
extintos a partir da data de publicação desta Lei Complementar, 
permanecendo em vigência, até o seu termo, apenas os compromissos já 
firmados." 

De outra sorte, às entidades abertas de previdência privada - por 
exclusão - permitiram-se transações financeiras, desde que realizadas com 
seus assistidos, patrocinador e participantes, consoante o art. 71, parágrafo 

I único, da Lei Complementar n° 109/2001: 
I ''Art. 71. É vedado às entidades de previdência complementar realizar 

quaisquer operações comerciais e financeiras: 0 
( .. .). Parágrafo único. A vedação deste artigo não se aplica ao\ . 
patrocinador, aos participantes e aos assistidos, que, nessa condição, . ) 
realizarem operações com a entidade de previdência complementar." 

1. ) 
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Neste diapasão, legalmente admitida, entre outras, a concessão de 
empréstimo por entidade de previdência privada aberta a seus assistidos -
conforme constatado, in casu -, submetida tal operação ao Sistema 
Financeiro Nacional e da mesma não advindo, prima facie, lucratividade 
excessiva à instituição, não se justifica a restrição à taxa de juros, segundo, 
analogicamente, dita a Súmula 596/STF (''As disposições do Decreto n° 
22.62611933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros eacargos 
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que 
integram o sistema financeiro nacional."). 

" 
Por tais fundamentos, acompanho o voto do e. Relator, 

conhecendo dos Embargos e dando-lhes provimento, a fim de, nos 
termos do v. paradigma - REsp n° 687.637/RS -, afastar a limitação da 
taxa de juros. 

" 

A ASPECIR PREVIDÊNCIA trata-se de uma entidade de previdência 
complementar aberta e está legal e estatutariamente autorizada a conceder auxílios 
financeiros a seus associados. Seu Estatuto Social dá a oportunidade às pessoas 
físicas, que tenham interesse em tornarem-se suas associadas, fazê-lo médiante 
simples assinatura de proposta para participação em um de seus planos 
previdenciários e, após ou até conjuntamente, ingressar com o pedido para a 
obtenção do empréstimo. Trata-se de vantagem concedida. 

Portanto, apesar de ausente qualquer pedido a respeito, por cautela, 
desde já prequestiona a matéria, para fins recursais. 

PRELIMINARMENTE: 

3. CARENCIA DE AÇÃO 

AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A 
POSTULAÇÃO DE INSOLVENCIA CIVIL 

CÓDIGO CIVIL 
BOA-FÉ OBJETIVA DA CONTESTANTE - ARTIGO 422 DO 

DIREITO ADQUIRIDO- ATO JURÍDICO PERFEITO
ART. 5° -XXXVI, DA CF/88 

.. 
3.1 A própria autora antecipa a absoluta insubsistência da 
pretensão, objeto da demanda, uma vez que confessa não possuir bens, 
como garantia real, à satisfação dos créditos elencados na inicial. 

1 
Portanto, inaplicável o preceito do artigo 7 48, do Código de Processo~' 
Civil. 
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Demais disso, pelo relato da vestibular verifica-se que a parte 
autora revela encontrar-se em situação econômica difícil, porém não 

.- comprova sua impossibilidade de solver a divida dos consignados. de forma 
definitiva. pois ao examinar-se o contrato celebrado com esta demandada é 
fácil constatar que se propôs à quitação, pela via da consignação em folha de 
pagamento. mediante a comprovação da capacidade de honrar com a 
obrigação em virtude de seus rendimentos mensais, COMPROVADOS. 

3.2 Conforme a cop1a do contrato de assistência financeira, em 
anexo, vê-se que a contratação ocorreu em 03/AGOS/2012, ou seja, três 
meses antes da arquitetada ação, sem nenhuma outra garantia a não ser 
dos descontos em folha de pagamento. 

3.3 Releva anotar, ainda, que a parte autora, APRESENTOU OS 
CONTRACHEQUES DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, em 
anexo, emitidos pelo IPERGS, QUE EVIDENCIAM O TOTAL DE 
VANTAGENS DE R$ 18.057,19 e, nos dois últimos meses, os rendimentos 
liquidas de R$ 9.282,19 (nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezenove 
centavos). 

Logo, para a celebração do contrato, a parte autora acenou a 
inegável certeza de que a obrigação seria largamente cumprida, sem 
comprometer a margem consignávellegal, prevista no Decreto Estadual 
n° 43.57 4/2005. 

Aliás, de observar que a parte autora não aponta nenhuma 
data, quanto aos fatos trazidos para a obtenção do decreto judicial, 

"~, evidenciando, sobremaneira, uma conduta deveras maliciosa. 

3.4 O contrato de assistência financeira, sendo celebrado em 
03/08/2012, para pagamento através da implementação das parcelas de 
amortização em folha de pagamento, trata-se de negócio jurídico perfeito e 
acabado, sobre o qual não pode pairar nenhum tipo de discussão posterior 
sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito, e principalmente sob pena de 
ocorrer maiores abalos nas relações negociais que movimentam a sociedade. 

O ato jurídico perfeito e o direito adquirido da Concedente do 
crédito, estabelecidos na ocasião da celebração do contrato e da concessão 
do crédito não podem sofrer alteração, de acordo com a segurança imprimida 
pelo artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, sob pena, inclusive, v.; 
violação da norma do artigo 422, do Código Civil. ~ 



O princípio da boa-fé nas relações contratuais (artigo 422 do 
Código Civil) tem por escopo impor aos contratantes uma conduta de acordo 
com os ideais de honestidade e lealdade, independentemente da vontade das 
partes. Nesse diapasão, os contratantes são obrigados a guardar, na f~itura, 
na conclusão, como na execução do contrato, os princípios da probidade e da 
boa-fé. 

Observe-se que a demanda foi proposta três meses, 
aproximadamente, após a autora obter o crédito, sendo certo que naquela 
ocasião - apesar de saber da situação difícil, apresentou-se para esta 
Entidade com plenas condições e capacidade de cumprir com a obrigação 
através dos descontos em folha de pagamento, vistas as circunstâncias 
comprovadas de aposentada e pensionista, respectivamente. 

Assim, ausente uma das condições da ação (possibilidade 
jurídica do pedido) REQUER, liminarmente, se digne Vossa Excelência em 
julgar pela preliminar de carência de ação, para o efeito de decretar a extinção 
do feito, sem julgamento do mérito, forte no artigo 267, VI, do CPC. 

Em assim não entendendo, REQUER o reconhecimento do 
direito constituído pela Contestante, desde a celebração do contrato à 
quitação operada, forte ·no contido no artigo 422 do CCB e artigo 5°, 
XXXVI, da Constituição Federal, o que desde já prequestiona para fins 
recursais. 

DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

SINOPSE DO CONTRA TO DE EMPRÉSTIMO 

Valor Financiado: R$ 13.687,49 

Prazo de Amortização: 48MESES 

Inicio de pagamento: SETEMBR0/2012 • 

Previsão de quitação: agosto/2016 

Parcela de amorlização: R$ 239,36 

Para contratar e obter o crédito, três meses antes da 
propositura da ação, a parte autora, sem oferecer nenhuma outra \ /1 6v 



garantia, expressamente optou pela facilidade concedida aos servidores 
públicos, dos descontos em sua folha de pagamento e, para tanto, elegeu os 
prazos de quitação e, de conseguinte, o valor das parcelas de 
amortização, de acordo com as cláusulas primeira e segunda do 
contrato de empréstimo, em anexo. 

Além de evidenciar condições para assim contratar, no que 
respeita à margem consignável, a parte autora firmou AS AUTORIZAÇÕES 
PARA O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DÉBITO EM 
CONTA CORRENTE, em anexo, ratificando a perfeita ciência sobre os 
valores mensais certos e fixos das parcelas de amortização, dos prazos 
para a quitação e do total a ser restituído, no instrumento contratual. 

Desse modo, não se há desconstituir o pacto, revestido da 
inteira legalidade, sob o pretexto do endividamente, ANTERIOR, 
alardeado somente após a fruição do crédito. 

A má conduta da parte autora é inquestionável, pois é 
evidente que a contratação reflete a astucia adredemente preparada, fins 
de angariar mais numerário a titulo de empréstimo. Como poCÍe ser 
comprovado, através dos contracheques da autora, foram quitadas 
somente 4 (quatro) parcelas de setembro a dezembro de 2012. À 
evidencia a contratação com esta demandada foi projetada com intensa 
malicia. 

Vista a modalidade, legal, contratada, para o pagamento da 
divida, sem nenhuma outra garantia, certamente esse d. Juizo deverá 
manter a higidez da contratação sob a égide da legislação estadual 
(Decreto Estadual n° 43.574/2005). 

Diante dos contracheques exibidos para a obtenção do crédito, 
em anexo, junto à contestante, verifica-se que não se aplica, sequer, a tese 
da insolvabilidade trazida a esse d. Juizo, pois em três meses antes da 
propositura da ação, a parte autora, dispôs, livremente~ de seus 
vencimentos, do IPERGS, para assumir o compromisso da 
modalidade da consignação em folha de pagamento. 

De notar que a parte autora, ciente dos compromissos elencados 
na inicial não titubeou de arredacar mais dinheiro, a título de empréstimo, 
como ocorreu, especificamente, com esta Contestante. 

Diante dos fatos, depara-se, inclusive, com a litigância de 
má-fé da parte autora, a qual não cumpre com o dever da lea1dade 
processual, ao sonegar as circunstâncias, especificas e relevantes, do\ p 
liame com esta Entidade. J\(7 

,\ 



Assim sendo, há de ser mantida a higidez contratual em todos os 
seus termos, para a satisfação do crédito desta demandada, através dos 
descontos em folha de pagamento ate a data prevista no instrumento, eis que 
a contratação observa a segurança da subsistência da autora e de sua 
família, conforme ela propria comprovou para a obtenção do crédito, 
além de preservar a margem consignável legal, sob a égide do decreto 
estadual. 

I 5. REQUERIMENTOS 

5.1 REQUER, seja decretada a extinção do processo, sem 
julgamento de mérito, com a condenação da parte autora ao pagamento das 
custas e verba honorária a ser fixada ao critério desse d. Juizo, considerado o 
zelo e desempenho profissional. 

5.2 Em não acolhendo a preliminar supra, seja julgada 
TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, mantida a higidez 
da contratação, vez que atende aos requisitos exigidos pelo Decreto 
Estadual n° 43.57 4/2005, além de condenar a parte demandante ao 
pagamento das custas judiciais e verba honorária sucumbencial ao d. critério 
desse juízo, sem prejuízo de avaliar a conduta da parte como litigante de 
má-fé. 

5.3 Com base no princípio da eventualidade, por cautela, REQUER, 
na hipótese de condenação proporcional, o que não se espera, sejam os 
honorários advocatícios compensados, forte no artigo 21, do CPC e na 

/""' Súmula 306 do ST J. 

5.4 Em razão da matéria, REQUER o julgamento do feito, eis que 
desnecessária a produção de provas oral ou pericial, contudo, no caso de 
não ser este o entendimento do MM. Julgador, desde já requer a produção de 
todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento 
pessoal da demandante sob pena de confissão. 

Termos que pede e espera deferimento 
Porto Alegre, 15 de janeiro de 2013 

p.p. Thama iat>uarte e Silva 
OAB/RS 11.1750 



PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: ASPECIR PREVIDÊNCIA, entidade de previdência 
complementar aberta, sem fins lucrativos, com sede na Praça Otávio Rocha, 65, 
1° andar, em Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob o n°92843531/0001-64, 
representada, neste ato, por seu representante legal abaixo assinado. 

OUTORGADAS: THANIA MARIA DUARTE E SILVA, brasileira, divorciada, 
advogada inscrita na OAB/RS sob o n°11.175, com escritório na Av. João Pessoa, 
363, térreo, em Porto Alegre, RS, CEP 90040-000, telefone/fax (51) 3212.6499. 

PODERES: A Outorgante confere a Outorgada, os poderes contidos na cláusula 
"ad judicia et extra", como prevêem o art. 38 do Código de Processo Civil e o 
parágrafo 2° do art. 5° da lei 8.906/94, para a prática de todos os atos judiciais de 
represe~tação e defesa, em caráter extrajudicial, frente pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público ou privado. Confere-lhe, ainda, poderes especiais para 
confessar, desistir, renunciar, acordar, receber, dar quitação e firmar 

·~ compromissos, podendo substabelecer com ou sem reserva de poderes. 

FINALIDADE: Processo: 001/1.12.0295265-9; Autora: Josefina Gonçalves Dias. 

~. :e,14de~aneiro:2013 . 

. / ~=::;e;==,, 
A · REVIDÊNCIA 
Milton Amengual Machado 

Diretor Presidente 



FUNDADA EM 17 DE JULHO DE 1937 • Reccinheclda de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nv 37576 de 07/07/1955 

ASPECIR PREVJD~NCIA 
CNPJ N° 92843531/0001-64 

PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA N° 193 DE 01.04.1980 

ESTATUTO SOCIAL 

T[TULO I 
DA ENTIDADE, FINALIDADE, PRAZO DE Dl:JRAÇÃO, SEDE E FORO 

Art. 1°- A ASPECiR PREVID~NCIA fundada em 17 de julho de 1937, é uma sociedade 
~ civil, autorizada a operar como Entidade Aberta de Previdência Complementar; sem fins lucrativos, 

........... com número ilimitado de associados sém distinção de qualquer natureza, e se regerá por este 
Estatuto e pelos regulamentos dele decorrentes, observada a legislação pertinente. 

.''""""\ 

§Único
"ASPECIR". 

A ASPECIR PREVID~NCIA será também identificada pelo nome fantasia 

Art. 2° - A ASPECIR PREVID~NCIA tem por finalidade a instituição de Planos 
previdenciários - pecúlios e/ou rendas - mediante contribuição de seus associados. 

Art. 3° - O prazo de duração da ASPECIR PREVID~NCIA é indeterminado, tendo sede 
e foro jurídico na cidade de Porto Alegre - RS, podendo, por ato de sua Diretoria-Executiva, instalar 
filiais, sucursais, agências e escritórios em todo território nacional. 

T[TULO 11 
DOS ASSOCIADOS 

CAP[TULO I 
DA CONSTITUIÇÃO DO QUADRO SOCIAL 

Art. 4°- O quadro social da ASPECIR PREVID~NCIA é constituído de duas categorias 
distintas de associados, a saber: 

a) CONTROLADORES - ·os membros do Conselho Controlador, com as atribuições e 
responsabilidades previstas na lei e neste Estatuto; 

b) SIMPLES PARTICIPANTES - os demais associados, em dia com seus deveres 
societários, que nao respondem pelas obrigações da entidade, ainda· que, 
subsidiariamente,·excluidos que estão da responsabilidade a que alude a alinea anterior. 

. CAP[TULO 11 
DA ADMISSÃO, EXCLUSÃO, DEVERES E DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

Art. 5° - A admissão do candidato a associado será aprovada pela Diretoria-Executiva, 
mediante proposta preenchida em impresso próprio da ASPECIR PREVID~NCIA, que conterá os 
dados de identificação do candidat? e a indicação do beneficiário ou beneficiários. 

§ Primeiro - O çandidato a associado deverá gozar de boas condições de saúde, o que será 
declarado na proposta, cabendo à Diretoria-Executiva o direito de, se assim o entender e antes de 
aprová-la, exigir a apresentação de outras provas de saúde. \, ( 
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§ Segundo - O candidato a associado é inteiramente responsável pelas respostas dadas 
aos quesitos da sua proposta de admissão. 

Art. 6° - Constitui prova de qualidade de associado o certificado de participante 
expedido pela Diretoria-Executiva, que conterá todos os dados do Plano ao qual se tenha inscrito. 

Art. 7°- Constituem deveres dos associados: 

a) pagar pontualmente, independentemente- de cobrança ou aviso, suas contribuições 
sociais, diretamente à tesouraria da ASPECIR PREVID~NCIA, bancos ou outros locais 
por ela indicados •. providenciando, o que não resida no local da entidade, a remessa, por 

~ via bancária ou postal, do correspondente numerário; 

.---., b) apresentar identidade, acompanhada do recibo do mês em curso, sempre que pretender 
exercer os seus direitos associativos; 

c) participar à Diretoria-Executiva, por escrito, as alterações de nome, estado civil ou 
endereço e vocação beneficiária, quando for o caso; 

d) acatar os atos da Assembléia Geral, do Conselho Controlador e da Diretoria-Executiva, 
observando as disposições deste Estatuto e dos Regulamentos Internos. 

Art. ao - Ao associado, que deverá proceder o pagamento de suas contribuições até o 
dia do vencimento estabelecido no(s) Regulamento(s) do(s) Plano(s} por ele subscrito(s), será 
tolerado o atraso de até 03 (três) mensalidades consecutivas, fiçando com seus direitos suspensos 
nesse período, após o que, estará automaticaménte eliminado do(s) mesmo(s), independentemente 
de aviso ou de qualquer formalidade, ressalvado o direito aos valores garantidos; quando .for. o caso, 
tais como resgate, saldamento ou beneficio prolongado. Os pagamentos efetuados após a 
eliminação não terão a eficácia de restabelecer os direitos relativos aos benefícios do(s) Plano(s), 
ficando os valores correspondentes a esses pagamentos à disposição do associado eliminado ou de 

~. seus beneficiários. · 

§ Único - A ASPECIR PREVIDt:NCIA não ·é obrig~da a avisar o associado do 
vencimento de quaisquer contribuições. Entretanto, se o_ tiver feito, em qualquer tempo, isso não 
introduz costume, nem tal ato confere direitos ou deveres que não estejam previstos. 

Art. 9°- Será eliminado do quadro social, ou do(s) Plano(s) a que .pertencer, pela 
simples constatação de quaisquer das situações abaixo previstas, independentemente de aviso ou 
de qualquer formalidade, perdendo definitivamente todas as regalias e direitos conferidos por este 
Estatuto, o associado que: 

a) tenha se inscrito com declarações falsas ou incompletas, omitindo circunstâncias que 
influíram na aceitação do risco; 

b) ficar em atraso no pagamento de suas contribuições além do prazo estabelecido no 
artigo ao. 

Art. 1 O - O associado. eliminado que queira posteriormente voltar a pertencer ao quadro 
social, terá de preencher novamente as formalidades previstas no artigo 5° (quinto) e seus} 
parágrafos, assim como satisfazer as demai~ condições e obrigações exigidas aos novos 
associados. { 
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Art. 11 - O candidato a associado que já tenha feito parte da ASPECIR PREVID~NCIA 
será considerado, para todos os efeitos sociais, como um associado novo sem nenhum direito às 
vantagens da matrícula anterior. 

Art. 12 - O associado regularmente inscrito, que estiver em dia com o pagamento de 
suas contribuições, terá direito a: · 

a) beneffcios estabelecidos no(s) Regulamento(s) do(s) Plano(s) em que estiver inscrito, 
diretamente ou, como legado, aos beneficiários indicados; 

b) ser votado pelo Conselho Controlador, para integrá-lo; 

c) tomar parte nas reuniões da Assembléia Geral; 

d) requerer a sua exclusão dos Planos em que estiver inscrito; 

Art. 13 - Estarão habilitados para ser votados pelo Conselho Controlador, para integrá
lo, os associados que estiverem em dia com o pagamento das suas mensalidades no dia da eleição. 

TITULO 111 
DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 14 - A Assembléia Geral é a instância superior da ASPECIR PREVID~NCIA, 
devendo ser convocada com antecedência mínima de 8 (oito) dias, pc;>r anúncio inserido ao menos 
uma vez, em jornal de grande circulação da capital do es~ado onde. se localiza a sede social. 

§ Primeiro - A Assembléia Geral será convocada e dirigida pelo Presidente do Conselho 
Controlador, que escolherá um secretário entre os presentes e.reservará, à mesa, um lugar para o 
Presidente da Diretoria, a fim de prestar, em nome desta, quaisquer esclarecimentos que lhe sejam 
solicitados; · 

§ Segundo - A Assembléia Geral funcionará em primeira convocação com a presença 
mínima de 100 (cem) associados e, em segunda e última convocação, 30 minutos após a primeira, 
com qualquer número de associados presentes. 

Art. 15- A Assembléia Geral será realizada no foro da .entidade.e a ata da sessão, após 
sua leitura e aprovação pelos presentes, será assinada pelos membros da mesa diretora dos 
trabalhos. · 

T(TULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

CAPiTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16 - A ASPECIR PREVID~NCIA é controlada por um Conselho Controlador 
composto de 9 (nove) membros e administrada por uma Diretoria-Executiva indicada entre seus 
pares, que executará tarefas inerentes e as estabelecidas nos artigos 27 (vinte e sete) a 33 (trinta e 
três) deste Estatuto. 

Art. 17 - A representação da ASPECIR PREVIDÊNCIA, ativa e passivamente, caberá 
ao Presidente da Diretoria-Executiva, ou a quem estiver no exercício do referido cargo. l 

.. - 1 7 A t: 0n c. O~ .~ FIUA:4\.,, 



.·~ 

A.SPECIR PREVID:ÊNCIA. 
FUNDADA EM 17 DE JULHO DE 1937 ·Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nR 37576 de 07/07/1955 

CAPfTULO 11 
DO CONSELHO CONTROLADOR 

Art. 18 - Os membros do Conselho Controlador são eleitos para um mandato por tempo 
indeterminado e dirigidos por um Presidente e um Vice-Presidente indicados entre seus pares. 

§Único- A Direção do Conselho Controlador, será renovada a cada 4 (quatro) anos, 
permitida a reeleição. · 

Art. 19 - Ocorrendo vacância no Conselho Controlador, os remanescentes, por sua 
\maioria absoluta, indicarão o(s) nome(s) de associado(s) habilitado(s) para completar seu quadro de 

9 · (nove) membros, empossando-o(s) imediatamente, após sua aprovação pela autoridade 
•'"""- governamental competente. 

Art. 20 - Compete ao Conselho Controlador, além das atribuições legais: 

a) eleger a cada 4 (quatro) anos, no mês de março, seus Presidente e Vice"'Presidente, 
dando-lhes posse imediata; 

b) designar os membros da Diretoria-Executiva, dentre seus próprios pares, 
empossando-os após aprovação dos nomes pelas autoridades competentes; 

c) aprovar o orçamento anual da entidade; 

d) discutir e votar; até 31 (trinta e um) de março, as contas da Diretoria.Executiva 
referentes ao exercício findo e deliberar sobre a destinação do resultado; 

' 
e) autorizar a alienação de bens e a constituição de .. ônus reais, respeitadas as 

prescrições legais; 

f) deliberar, mediante proposta da Diretoria-Executiva, sobre a compra, a venda, a 
permuta, a construção e a reconstrução de imóveis,· obedecidas as normas vigentes; 

g) deliberar sobre a reforma ou alteração do Estatuto; 

h) discutir_ e delib~rarsobre Regulamentos Internos _da entidad~; 

i) aprovar a . elaboração de . Planos Previdenciários, bem como autorizar sua 
comercialização; 

j) aprovar as aplicações não previstas no orçamento anual, observadas as disposições 
legais e técnicas; 

I) deliberar sobre proposições ou solicitações que a Diretoria-Executiva submeter à sua 
consideração; 

m) solicitar à Diretoria~Executiva informações sobre qualquer assunto, requerendo a 
apresentação dos documentos que julgar necessários; 

n) destituir livremente os membrc:>s da Diretoria-Executiva; 
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o) organizar as chapas dos candidatos à eleição para membros do Conselho 
· Controlador; 

p) apreciar e decidir sobre qualquer assunto, bem como resolver os casos omissos 
deste Estatuto; 

q) designar novo membro para a Diretoria-Executiva, sempre que nesta ocorrer qualquer 
vaga, até quinze dias após o evento; e 

r) dispor em instância final, do patrimônio, em caso de extinção da entidade, satisfeitas 
todas as obrigações, destinando-o a uma instituição de caridade, declarada de 
utilidade pública por decreto federal. 

Art. 21 - O Conselho ControlacJor reunir-se-á, pelo menos, uma vez a cada semestre e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, ou por quem estiver no exercício 
do referido cargo. 

§ Primeiro - O Presidente do Conselho Controlador convocará os membros deste 
órgão para as respectivas reuniões, com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias, mediante 
avisos entregues sob protocolo, ou expedidos pelo correio, sob registro. 

§Segundo
ocorrer votação secreta. 

Todos os assuntos serão decididos por maioria de votos,. não podendo 

Art. 22 - As atas do Conselho Controlador serã·o lavradas em livro próprio e assinadas 
pelos comparecentes. 

·> _... 

Art. 23 - Perderá o mandato o Conselheiro que, sem motivo justificado, deixar de 
~, compárecer a 03 (três) reuniões consecutivas. 

Art. 24 - Compete ao Presidente do Conselho Controlador: 

a) convocar e presidir as sessões do Conselho e das Assembléias Gerais; 

b) comunicar ao Presidente da Diretoria-ExecÍJtiva·as.deliberações do Conselho e da 
Assembléia; 

c) cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, assim como as resoluções 
tomadas pela Assembléia e pelo Conselho; 

d) decidir pelo voto de qualidade, além do ordinário, o resultado de votações, quando 
nestas se verificar empate. 

Art. 25 - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em seus impedimentos e 
ausências. . 

Art. 26 - Nas reuniões do Conselho Controlador será designado, entre os membjos 
presentes, um secretário a quem caberá proceder a leitura do expediente, a redação da 
correspondência a ser expedida e a redação e leitura da ata da reunião do Conselho. . 

' - ,Q < (' 
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CAPfTULO 111 
DA DIRETORIA-EXECUTIVA 

Art. 27 - A administração da ASPECIR PREVIDÊNCIA ficará a cargo da Diretoria
Executiva, composta de um Presidente e de dois Diretores,.designada pelo Conselho Controlador no 
mês de março do ano do término do mandato fixado no § Primeiro deste artigo. 

§Primeiro- O mandato da Diretoria-Executiva é de 4 {quatro) anos, permitida a 
reeleição; 

§ Segundo - Os membros da Diretoria-Executiva permanecerão em seus cargos até 
~- a posse de seus substitutos. · 

Art. 28 - Compete â Diretoria-Executiva: 

a) representar, dirigir e administrar a ASPECIR PREVIDÊNCIA, agir em seu nome e 
defender seus interesses, segundo as normas delineadas por este Estatuto e pelos 
Regulamentos Internos; 

b} criar os cargos necessários aos serviços da entidade; 

c) designar os estabelecimentos de crédito em que devam ser recolhidas as somas 
pertencentes â entidade bem como efetuar a aplicação dos valores disponíveis, com 
observância das disposições legais e estatutárias; 

d) . elaborar o relatório anual e mandar levantar os balanços de exercícios, bem como 
submetê-los â aprovação do Conselho Controlador, na forma da lei; 

e} elaborar os Regulamentos dos Planos de Previdência da ASPECIR PREVIDÊNCIA, 
observadas as normas legais, submetendo-os à apréciaÇão do Conselho Controlador; 

f) aprovar as propostas de inscrição que preerichám os requisitos dos Regulamentos 
dos Planos Previdenciários e do presente Estatuto, rejeitando aquelas que a eles 
forem contrárias; 

g} solicitar ao Conselho Controlador autorização para despesas extraordinárias. 

Art. 29 - Ao Presidente da Diretoria-Executiva cabe dirigir as atividades da ASPECIR 
PREVIDÊNCIA em todos os setores operacionais, coordenando e supervisionando a atuação da 
Diretoria-Executiva, com a faculdade de constituir mandatos, competindo-lhe também: 

a) convocar e presidir as sessões da Diretoria-Executiva, nas quais terá voto de 
qualidade, no caso de empate nas votações, além do voto ordinário que lhe fica 
assegurado; 

b) nomear comissões que se tornem necessárias aos interesses da entidade; 

c) despachar papéis e documentos que não dependam da deliberação da Diretoria-

Executiva; ~ 
d) autorizar o pagamento das contas das despesas normais da entidade, devidamente 

processadas e, bem assim, dos benefícios a serem concedidos, de acordo com os ·"' 
respectivos RegulamenJos dos Planofi Previdenciários; 
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e) assinar contratos e procurações que tiver que pactuar ou outorgar em nome da 
ASPECIR PREVID~NCIA; 

f) resolver os casos omissos neste Estatuto que demandem solução urgente, 
submetendo suas decisões à aprovação da Diretoria-Executiva e do Conselho 
Controlador. 

Art .. 30 ·- A ausência ou impedimento temporário do Presidente da Diretoria~Executiva 
independem de avisos ou notificações para terceiros, bastando, para Çaracterizá-los, a simples 
assinatura do substituto nos atos de competência do substituído. 

Art. 31 - A emissão ou endosso de cheques, ordens de pagamentos, títulos cambiais, 
documentos bancários e outros de igual importância, será processada mediante assinatura de dois 
dos três diretores. 

Art. 32 - . Compete aos demais Diretores o desempenho das .funções que lhes forem 
atribuídas pelo Presidente da Diretoria-Executiva. 

Art. 33 - Os membros da Diretoria responderão solidariamente pelos preJUizos 
causados .à entidade, ao quadro social, a terceiros ou a simples participantes, pelo descumprimento 
das normas reguladoras aplicáveis às entidades abertas de previdência complementar, bem como 
pelos atos ilegais praticados. 

TfTULOV 
DO PATRIMÓNIO SOCIAL 

Art. 34 - O Patrimônio Social da ASPECIR PREVID~NCIA, constituído por todos os 
bens e valores .que lhe pertencem, tem por finalidade garantir a sua .estabilidade econômico
financeira, bem como assegurar a solVabilidade dos benefícios estabelecidos nos respectivos planos 

~ previdenciários. 

Art. 35 - Com observância das disposições legais, na apuração de cada exercício, os 
resultados serão levados à conta do Patrimônio Social. 

Art. 36- Para garantir as responsabilidades assumidas, .a ASPECIR PREVID~NCIA 
empregará suas disponibilidades em planos de investimentós;· respei!ados os preceitos legais 
pertinentes. 

Art. 37 - Semestralmente, em 30 (trinta) de junho e em 31 {trinta e um) de dezembro de 
cada ano, serão levantados balanços gerais. 

TfTULOVI 
DAS DJSPOSJÇÓES GERAIS 

Art. 38 - A ASPECIR PREVID~NCIA não poderá solicitar concordata e nem será sujeita 
à falência, mas tão somente ao regime de liquidação extra-judicial. 

Art. 39 - A ASPECIR · PREVID~NCIA não intervirá em questões políticas ou religiosas, 
quaisquer que sejam as suas naturezas, nem suas dependências serão cedidas para reuniões 
estranhas aos interesses sociais. · 

\~ 
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Art. 40 - Findo o seu mandato, a Diretoria-Executiva fará entrega à sua sucessora, 
mediante inventário por ambas assinado, dos valores, dos titules e dos documentos que tinha sob 
sua guarda. 

Art. 41- Em caso algum a ASPECIR PREVID~NCIA prestará fiança ou avais de 
qualquer natureza a associados ou a pessoas estranhas ao seu quadro social. 

Art. 42 - Consideram-se nulos, para todos os efeitos sociais e de direito, quaisquer atos 
ou decisões que infringirem as disposições do presente Estatuto. 

Art. 43 - Os associados inscritos em quaisquer Planos, comprometem-se a aceitar as 
___..._, alterações que eventualmente venham a ser determinadas pelos órgãos governamentais ou, ainda, 

i por imperativos de ordem técnico-atuarial, respeitadas, todavia, as normas vigentes. 

Art. 44 - As condições de ingresso dos participantes, os valores contributivos e de 
benefícios, os prazos de carência, a instituiÇão oU alteração de beneficiários, bem como as normas 
para concessão de benefícios dos Planos Previdenciários, além de outros elementos, constarão dos 
respectivos Regulamentos. 

TITULO VIl 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 45 - Ao atual Conselho Controlador, é assegurado mandato por tempo 
indeterminado. 

§ Único - Os atuais Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Controlador e 
os atuais membros da Diretoria-Executiva permanecem em seus cargos até fim dos mandatos, ou 
seja, até 31 de março de 2005. 

Art. 46 - A presente reforma estatutária, aprovada pela Assembléia Geral, derroga para 
-~ todos os efeitos sociais e legais, as disposições anteriores e entrará em vigor na data de sua 
( homologação pelas autoridades governamentais competentes. 

Faillace 
OAB/RS no .717 
CPF/MF n° 04487100-72 

REIRODE 

Terezi h a Domingues d Oliveira 
CPF/ F n°204966480- 4 
Diretora.;.Executiva· 
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CONSELHO CONTROLADOR- SESSÃO ORDIN 

ATA N° 234 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e nove (27/03/2009), às 
qllatorze horas (14h00), em sua sede social, à Praça Otávio Rocha, 65, 1° a,ndar, 
nesta capital, reuniu-se, em sessão ordinária, o Conselho Controlador da_Aspecir 
Previdência, regularmente convocado na forma estatutária, presentes os 
conselheiros Milton Amengual Machado, Terezinha Domingues de Oliveira, Júlio 
César de Oliveira Machado, Carlos Alfredo Radanovitsck, João Volmar Oliveira 
Ribeiro, Sueli Cezário Dias, Jussara ·Machado Bertoi, Doraldina Amengual 
Machado e lngo Lehmann, em cumprimento à seguinte ,Ordem do Dia: Item I) 
Eleição da Mesa Diretora do Conselho Controlador para o mandato 2009/2013; 
Item II) Eleição da Diretoria Executiva para o mandato 2009/2013; Item III) 
Desjgnar funções específicas aos Diretores Estatutários, conforme previsto nas 
Circulares SUSEP n°s. 234/2003 e 249/2004 e na Resolução CNSP n°.118/2004. 
Abertos os trabalhos, sob a presidência do conselheiro Milton Amengual 
Machado, presidente do Conselho Controlador, que convidou a conselheira 
Terezinha Domingues de Oliveira para secretariar a sessão, determinando em 
seguida a leitura da convocação para esta reunião. Lida a convocação, o senhor 
presidente reportou-se ao Estatuto Social da entidade, o qual prevê mandato de 
quatro (4) anos para a Mesa Diretora do Conselho Controlador, assim como para 
a Diretoria Executiva, conforme parágrafo único do artigo 18, letras a) e b) do 
artigo 20 e artigo 27, parágrafo primeiro, fazendo-se necessária, portanto, a 
e!~ição correspondente para gestão 2009/?013. Pelo item I) da Ordem do Dia, os 
membros dó Conselho, em sua totalidade, deliberaram reeleger em· seus 
r~spectivos cargos, os atuais Presidente e Vice-Presidente do CONSELHO 
CONTROLADOR para o mandato 2009/2013 conforme segue: Presidente, 
Conselheiro MILTON AMENGUAL MACHADO, Brasileiro, Divorciado, 
Çomerciante, CI-RG/SSP/RS n° 6003491005, CPF n° "125308240-53 e Vice
Presidente, Conselheira TEREZINHA DOMINGUES DE OLIVEIRA, Brasileira, 
Solteira, Comerciante, CI-RG/SSP/RS l1° 8003505248, CPF n° 204966480-04, 
ambos residentes e domiciliados na Av. Cavalhada, 5205, Casa 70, Bairro 
Cavalhada, Porto Alegre/RS. Com a reeleição do Presidente e da Vice
Presidente, o Conselho Controlador permanece com. a mesma composição 
conforme segue: CONSELHO CONTROLADOR- COM MANDATO POR PRAZO 
INDETERMINADO. CARGOS COM MANDATO ATÉ· 31/03/2013; Presidente, 
Milton Amengual Machado; Vice Presidente, Terezinha Domingues de Oliveira 
DEMAIS CONSELHEIROS: Júlio César de Oliveira Machado; Carlos Alfredo 
Radanovitsck; Jussara Machado Bertoi; Sueli Cezário Dias; João Volmar Oliveira 
Ribéiro;"' Doraldina Amengual Machado e lngo Lehmann. Pelo item II) da Ordem 
do Qia, também por unanimidade, os conselheiros deliberaram reeleger os atuais 
in,ef'nhros da Diretoria para o mandato 2009/2013, conforme segue: DIRETORIA 
EXECUTIVA Presidente, MILTON AMENGUAL MACHADO, acima qualificado; 
Diretora, TEREZINHA DOM .• INGUES DE OLIVEIRA, acima !=1Uali;/1cada e Diretor, . 
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FUNDADA EM 17 DE JULHO DE 1937- Reconhecida de Utüidade Pública pelo Decreto Federal n• 37576 de 07f 55 ;)... í!fJ 
~ lifJ 
"'~\ ,:l& 

. !f.'>··~·· 
, ct eup \\~'~·~' 

JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MACHADO. Brasileiro, Solteiro, maior de e, 
Advogado, CI-RG/SSP/RS n° 3051312019, CPF n° 006321460-10, residente e 
domiciliado na Av. Cavalhada, 5205 - Casa 70 - Bairro Cavalhada, Porto 
Alegre/RS, cabendo à Terezinha Domingues de Oliveira a condição de eventual 
substituta do Presidente. Pelo item III) da Ordem do Dia, também por 
u.nanimidade, os conselheiros deliberaram que, em atendimento a Carta-Circular 
SU$EP/DECON/GAB/N°.05/06 de 29/03/2006, foram ratificados os Diretores 
designados responsáveis perante a SUSEP, conforme segue: 1- Em cumprimento 
~q que prevê a Circular SUSEP n° 234/2003, foi ratificado como Diretor 
R~~ponsável pelas relações com a SUSEP e Diretor como responsável pelo 
c.um·primento do disposto na Lei n° 9.613/1998 o Diretor P.residente da Entidade, 
MILTON AMENGUAL MACHADO e, como Diretor responsável Técnico e Diretor 
responsável Administrativo-Financeiro a Diretora, TEREZINHA DOMINGUES DE 
OLIVEIRA. 2- Em cumprimento ao que prevê a Circular SUSEP 249/2004, foi 
ratificado como Diretor Responsável pelos Controles Internos, o Diretor 
Presidente da Entidade, MILTON ÀMENGUAL MACHADO. 3- Em cumprimento 
~O que prevê a Resolução CNSP 118/2004, foi ratificado como Diretor 
r~sponsável pela Contabilidade, o Diretor, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA 
MACHADO. Em consonância com os dispositivos legais que regem a matéria, os 
conselheiros eleitos tomarão posse após a homologação de seus nomes pela 
Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, tendo o presidente do Conselho 
Controlador solicitado ·à Diretoria Executiva que encaminhasse à SUSEP a 
documentação pertinente para a homologação dos eleitos. Nada mais havendo a 
tr~atar, após cumprimentos recíprocos, desejando aos eleitos profícua gestão, o 
senhor presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a 
s~ssão, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada neste 
~to~-~~i., assinada por quem de direito. P~ ~legre/RS, 27 de março de 2009. 

E§~ '!ta\ cópia fiel tra scn do livro próp ·~atas do Controlador. 
1 
I 

Porto Alegre/RS, 27 d març de 20 .· ,. :". 9'~ . i. . . . .. 

~nh~ t~~m~ng~eS de Olivei~~~;;:~~ gual Machad~,.~~) 
. · .. ·. ~ecre ana esrgna a . ~~~~~:/ '· \ 

4 
Pec.!aramos, para os devidos fins, que a te ~-·co):)ia fiel da ata lavrada em 

livro pró~rio eR'k':e2;ã~eau:r~~c~! ~-~~\~, G ~lança as. ./;;;,;.·;:=:/:.~~~): .• 
(/--~ \c*·, , ~" 
\_··"-----Milton A~ngual Machado ~ \:;~\, ..... ;~f!/ . Tere inha D·o~ingue. de Oli;~[~~,( ,:'t) 

··· .. Diretor Presidente Diretora'Executiva "''·{\·;ii:>c{;;/ 

;: .. 1588302 
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1 
Ministério dn Fazenda 

CARTA SUSEP/DECON/GAB/No. 199/09 

Senhor 
MILTON AMENGUAL MACHADO 
Diretor da ASPECIR PREVIDÊNCIA 
PRAÇA OTAVIO ROCHA, 65- 1 o ANDAR 
CENTRO -PORTO ALEGRE- RS 
90020140 

Rio. de Janeiro, em!l-'tde abril de 2009. 

,~,, Assunto: RCC 

Ref. Processo SUSEP No. 15414.200125/2009-90 

Prezado Senhor, 

Reportamo-nos ao expediente protocolado em 27/03/2009, no qual V.Sa. 
encaminha os documentos relativos ao pleito em epígrafe. 

A propósito do assunto, comunicamos que, após a análise do pleito, no que 
taúge à Resolução CNSP no 136/2005 e à ·circular SUSEP no 260/2004, constatamos que 
nada há a obstar quanto às deliberações aprovadas pelos controladores dessa Sociedade no 
referido conclave. ·· 

Outrossim, informamos que deverá ser publicada no Diário Oficial e em 
jornal de grande circulação a Ata do citado conclave, bem como promovido o seu 
arquivamento na Repartição Competente do Estado. ~ . 

. 
Atenciosamente, 

()~, -~~Li~/ c'tSS~CABRAL truL , _ ...... ,......AT 1091585 , 

Chefe Substituto do Dep-r d ontrole Econômico 

com AR 
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MINISTÉRIODA FAZENDA 
Superintendência de Seguros Prindos 

CIRCULAR ·sUSEP N2 320, de 2 de março de 2006. 

Dispõe sobre a concessão, pelàs entidades abertas de 
previdência complementar e sociedades seguradoras de 
assistência financeira a participante de plano de 
beneficios de previdência complementar aberta e a 
segurado de seguro de pessoas e sobre a atuação dessas 
empresas como correspondente no País de instituições 
fmanceiras. 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS- SUSEP, na forma do disposto no art. 36, alíneas "b" e "c", do Decreto-Lei 
Nº73, de 21 de novembro de 1966, c/c o disposto no art. 73 da Lei Complementar Nº 109, 
de 29 de maio de 2001, e considerando o -disposto no inciso I do § 2º do art. 7º da 
Resolução CNSP Nº 98, de 30 de setembro de 2002, bem como o que consta do Processo 
SUSEP n2 15414.001298/2002-51, 

RESOLVE: 

Art. 1º Dispor sobre a concessão, pelas entidades abertas de previdência 
complementar e sociedades seguradoras, de assistência financeira a participante de plano de 
beneficios de previdência complementar aberta e a segurado de seguro de pessoas e sobre a 
atuação dessas empresas como correspondente no País de instituições financeiras. 

·Parágrafo único. É vedada a concessão de assistência financeira a segurado 
que possua exclusivamente seguro de pessoas estruturado no regime fmanceiro de 
repartição. 

Art. 2º Considerar -se-á, para efeito desta Circular: 

I - assistência financeira: o empréstimo concedido a titular de plano de 
beneficios de previdência complementar aberta ou de seguro de pessoas; 

11 - EAPC: as entidades abertas de previdência complementar e as 
sociedades seguradoras autorizadas a operar planos de beneficios de previdência 
complementar aberta; 

III - saldo devedor: o valor presente das contraprestações ainda ·não 
quitadas; 



---\ 

FI. 2 da Circular SUSEP :N!! 320, de 2 de março de 2006. 

IV - sociedade seguradora: a sociedade seguradora que opera seguro de 
pessoas; e 

V - titular: a pessoa fisica que titula plano de beneficios de previdência 
complementar aberta e/ou de seguro de pessoas. 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 3º Somente poderá ser concedida assistência fmanceira a titular 
durante o período anterior à concessão do beneficio ou indenização. 

Parágrafo único. A assistência fmanceira será concedida mediante contrato 
formalizado com o titular. 

Art. 4º É vedado: 

I - conceder assistência fmanceira com recursos de provisões, reservas 
técnicas e fundos; 

li - ceder ou alienar o contrato de assistência financeira, bem como os 
direitos dele decorrentes, ressalvada a possibilidade de securitização dos créditos a receber; 

III - contratar com o mesmo titular mais de uma assistência financeira, 
simultaneamente, exceto nos casos de planos que tenham formação de provisão matemática 
de beneficios a conceder ou quando as contraprestações periódicas da assistência fmanceira 
forem quitadas por meio de consignação em folha de pagamento; e 

IV - cobrar quaisquer despesas, a qualquer título, exceto as referentes aos 
encargos de juros, multa e atualização monetária, eventuais impostos ou despesas de 
cobrança relacionadas à operação da assistência financeira. 

CAPÍTULO li 
DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A TITULAR DE PLANO DE 
BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA E DE SEGURO 

DE PESSOAS, COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA DURANTE O 
PERÍODO DE DIFERIMENTO 

Art. 5º A assistência financeira deverá observar as seguintes disposições: 



~\ 
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FI. 3 da Circular SUSEP N' 320, de 2 de março de 2006. 

I - resgate automático, pela EAPC ou sociedade seguradora, do valor da · 
contraprestação, na respectiva data de vencimento, do saldo da provisão matemática de 
beneficios a conceder, relativa à cobertura por sobrevivência, a que faz jus o titular; e 

II - quitação, pela EAPC ou sociedade seguradora, do( s) saldo( s) 
devedor( es ), mediante resgate automático do respectivo valor do saldo referido no inciso 
anterior, nas seguintes hipóteses: 

a) quando seu valor atingir percentual, fixado no contrato de assistência 
financeira, do saldo daquela provisão matemática de beneficios a conceder, não podendo 
este percentual ultrapassar 70% (setenta por cento); 

b) no dia útil imediatamente anterior à data de término do período de 
diferimento; ou 

c) no caso de morte ou de invalidez total e permanente do titular. 

III - as contraprestações periódicas da assistência financeira poderão ser 
quitadas pelo titular por meio de carnê, débito em conta corrente, consignação em folha de 
pagamento ou outra forma de cobrança legalmente permitida e desde que a mesma esteja 
claramente estabelecida no contrato de assistência financeira. 

§ 1 º O resgate automático de que trata o inciso I deste artigo, no caso da 
EAPC, é devido exclusivamente quando do não pagamento da contraprestação. 

§ 2º Fica facultado à sociedade seguradora cobrar as contraprestações ou o 
saldo devedor da assistência financeira até o seu vencimento por outro meio que não o 
resgate automático previsto neste artigo. 

§ 3º Para os planos de seguros de pessoas, o saldo da provisão matemática 
de beneficios a conceder de que trata este artigo será constituído com o somatório dos 
recursos do valor nominal dos prêmios pagos pelo titular, inclusive aqueles decorrentes de 
valores portados para o plano. 

§ 4º As contraprestações de que trata o inciso III deste artigo, quando 
consignadas, deverão ser efetuadas por meio de código específico na folha de pagamento, 
de modo que fiquem segregados os débitos correspondentes ao pagamento das 
contribuições ou prêmios. 

CAPÍTULOill 
DA CONCESSÃO DE ASSISTíf:NCIA FINANCEIRA A TITULAR DE PLANO DE 

BENEFÍCIOS DE PREVIDíf:NCIA COMPLEMENTAR ABERTA OU DE SEGURO 
DE PESSOAS CUJO EVENTO GERADOR DO BENEFÍCIO I INDENIZAÇÃO 

SEJA A MORTE OU INVALIDEZ 



FI. 4 da Circular SUSEP :Nl'320, de 2 de março de 2006 

Art. 6º Para os planos de previdência complementar aberta, estruturados 
no regime financeiro de repartição, a assistência financeira deverá observar as seguintes 
disposições: 

I - o · prazo fixado contratualmente para amortização não poderá 
ultrapassar trinta e seis meses contados da data da contratação, vedada a repactuação, salvo 
quando ocorrer redução da capacidade de pagamento do titular, devidamente comprovada 
perante a EAPC, ou no caso previsto no § 1 º- deste artigo; e 

li - as contraprestações periódicas da assistência financeira poderão ser 
quitadas pelo titular por meio de carnê, débito em conta corrente, consignação em folha de 
pagamento ou outro meio de cobranç~ legalmente permitido e desde que o mesmo esteja. 
estabelecido no contrato de assistência fmanceira. 

§ 1° O prazo de amortização de que trata o inciso I deste artigo somente 
poderá ser superior a trinta e seis meses, nos casos em que houver a contratação de seguro 
de crédito interno para garantia das assistências fmanceiras concedidas ou quando as 
contraprestações periódicas da assistência financeira forem quitadas por meio de 
consignação em folha de pagamento. 

§ 2º- No caso da repactuação de que trata o inciso I deste artigo a EAPC 
deverá manter a disposição da fiscalização da SUSEP, pelo prazo exigido na legislação em 
vigor, a documentação comprobatória da redução da capacidade de pagamento a que se 
refere. 

§ 3º- As contraprestações de que trata o inciso II deste artigo, quando 
consignadas, deverão ser por meio de código específico na folha de pagamento, de modo 
que fiquem segregados os débitos correspondentes ao pagamento das contribuições. 

§ 4º No caso de morte do titular, o valor do beneficio a ser pago deverá ser 
compensado do valor do saldo devedor existente à época da ocorrência do evento gerador. 

Art. 7º Para os planos estruturados no regime financeiro de capitalização, a 
assistência fmanceira deverá observar as seguintes disposições: 

I - o prazo para amortização deverá estar fixado no contrato de assistência 
financeira; 

II- a qualquer momento, o somatório do valor do(s) saldo(s) devedor(es) 
da( s) assistência( s) financeira( s) concedida( s) a um mesmo titular não poderá ser superior a 
80% (oitenta por cento) do saldo da provisão matemática de beneficios a conceder, 
conforme estabelecido no contrato de assistência financeira. 

III- ocorrerá a quitação do somatório do valor do(s) saldo(s) devedor(es) 
da(s) assistência(s) financeira(s) concedida(s) de cada titular, com o devido cancelamento 
do plano de previdência ou de seguro de pessoas, nas seguintes hipóteses: 

1t 
\~ I 



FI. 5 da Circular SUSEP N-' 320, de 2 de março de 2006 

a) quando seu valor atingir o percentual mencionado no inciso li deste 
artigo; e 

b) no caso de ocorrência da morte ou da invalidez total e permanente do 
titular. 

IV - as contraprestações periódicas da assistência financeira poderão ser 
quitadas pelo titular por meio de camê, débito em conta corrente, consignação em folha de 
pagamento ou outro meio de cobrança legalmente permitido e desde que o mesmo esteja 
estabelecido no contrato de assistência financeira. 

Parágrafo único. As contraprestações de que trata o inciso IV deste artigo, 
quando consignadas, deverão ser por meio de código específico na folha de pagamento, de 
modo que fiquem segregados os débitos correspondentes ao pagamento das contribuições 
ou prê.mios. 

CAPÍTULO IV 
DA ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE NO PAÍS 

. Art. 82 As EAPC e sociedades seguradoras ficam autorizadas a atuar na 
forma do disposto na regulamentação do Conselho Monetário Naciónal que disciplina a 
contratação de correspondentes no País, com a fmalidade de atender, exclusivamente, aos 
titulares. 

Art. ~ É vedado a EAPC e à sociedade seguradora cobrar dos titulares 
quaisquer custos relacionados com a prestação de serviços de que trata esta Circular. 

Art. 10. O simples acordo operacional visando o débito, em folha de 
pagamento, das contraprestações devidas pelos titulares não configura a subcontratação 
vedada na legislação específica expedida pelo Conselho Monetário Nacional. 

Parágrafo único. As contraprestações de que trata o caput deverão ser 
consignadas por meio de código específico na folha de pagamentos, de modo que fiquem 
,segregados os débitos correspondentes ao pagamento das contribuições ou prêmios. 

Art. 11. O crédito à EAPC e à sociedade seguradora das contraprestações 
debitadas na folha de pagamentos dos titulares não contraria as disposições da legislação 
específica em vigor. 
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FL 6 da Circular SUSEP N!! 320, de 23 de março de 2006 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Ao valor do resgate automático de que trata o art. 5º desta Circular 
poderão ser adicionados, devidamente discriminados: 

I - o carregamento, caso o regulamento do plano preveja sua cobrança por 
ocasião de resgates; 

II - o valor de impostos, quando for o caso. 

Art. 13. Nos planos de beneficio definido cujo evento gerador do beneficio 
seja a sobrevivência, o resgate automático de que trata o art. 5º desta Circular implicará na 
obrigatoriedade de repactuação dos valores originalmente contratados. 

Art. 14 As disposições de que tratam o art. 5º, o § 4º do art. 6º e o art. 7º 
devem constar, expressamente e, em destaque, do contrato de assistência financeira, de 
forma que venham a ser de expresso conhecimento e conformidade do titular. 

Art. 15. O plano de previdência complementar ou seguro de pessoas não 
poderá ser cancelado enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas às 
assistências financeiras concedidas ao titular do plano. 

Art. 16. O descumprimento das disposições desta Circular, da pertinente 
regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e da legislação e 
regulamentação aplicáveis, sujeitará a EAPC, a sociedade seguradora e seus 
administradores às sanções previstas na legislação e demais normas vigentes. 

Art. 17. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Circular SUSEP Nº 315, de 29 de dezembro de 2005. 

RENÊ GARCIA JR. 
Superintendente 



GIFIGULAH SUSEPIMF 423/201'1 

Page 1 of 1 

1~ 
fvJINISTÉRIO DA FAZENDA 

sUPERINTEND~NCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

CIRCULAR No 423, DE 29 DE ABRIL DE 2011 

Altera a Circular SUSEP no 320, de 2 de março de 2006. 

o sUPERINTENDENT-E DA SUPERINTEND~NCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, na forma do disposto nu art. 36, 
allneas "b" e "ç", do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro d.e 1966, c/c o disposto nu art. 73 da Lei Complementar· 
11 o 109. de 29 de maio de 2001, e considerando o disposto no Inciso IJ.do § 30 do art. 9° da Resolução CNSP 11° 

226, de 6 de dezembro de 2010, bem como o que consta do processo SUSEP n° 15414.001298/2002-51, resolve: 

Art. 1 o .l\lterar o artigo 30 da Circular SUSEP n° 320, de 2 de março de 2006, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

".L\rt.3o somente poderá ser concedida assistência financeira a titular durante o perlodo anterior à concessão do 
beneficio ou Indenização. 

§ J.O A assistência financeira será concedida mediante contrato formalizado com o titular. 

§ zo Durante o per!odo de vigência da assistência financeira, a EAPC ou a sociedade seguradora deverão fornecer a 
cada titular, pelo menos anualmente, Informação sobre o saldo devedor atualizado, bem como Informação sobre os 
procedimentos a serem observados pelo titular, caso deseje liquidar antecipadamente o valor da divida assumida no 
contrato de assistência financeira. 

§ 30 sempre que solicitado, a EAPC ou a sociedade seguradora fornecerão ou colocarão à disposição db titular a 
lr 1Formação de que trata o parágrafo anterior, ou quaisquer outras relacionadas ao contrato de assistência 
nnancelra, no Drazo máximo de 10 (dez) dias a partir da data de seu protocolo pelo tltlllar junto à EAPC ou à 
sociedade seguradora. . ... 
§ 4o No caso de liquidação antecipada do contrato de asslst~ncla fln~ncelra ·pelo titular, devem ser observados 
obrlgator·la1ne11te pela EAP·c ou pela sociedade seguradora os seguintes procedimentos: 

.!lt 

I - o documento de cobrança gerado pela EAPC ou pela sociedade seguradora deverá apresentar data de 
vencimento com pelo menos 10 (dez) dias de antecedftncla, contado da data de sua postagem, ou de pelo menos 5 
(cinco) dias, contado da data de sua efetiva entrega ao titular, nos ~àsos de recebimento do documento de cobrança 
nas i11stalações ou representações da própria EAPC ou sociedade seguradora; e 

'II - é vedado à EAPC ou à sociedade seguradora solicitar quaisquer outros documentos do titular que não aqueles 
relacionados à sua ldentlflcação."(NR) ' 

Art. 2° As entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras terão 60 (sessenta) dias. 
para se adaptar às disposições desta Circular. 

il.rl:. 3° Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULO DOS SANTOS 

D.o.u .. 02/05/.<!011- Seção 1 

httn:/lé.\11 fi 11 .ri~ t::.IP ai" ;,f' 1~ •• /.,! -·" '•·· 



IPEJ~GS Serviços - Demonstrativo de pagamento de pensão 

& 

1 e 
Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul 

Demonstrativo de 
pagamento de pensão 

Pensionista 

Matrícula 

Competência 

Banco 

Agência 

Conta Corrente 

Vantagens 

Código 

20700 

Código 

81000 

81100 

89910 

90101 

90102 

91400 

91602 

91705 

JOSEFINA GONCALVES DIAS 

73.00551350.05.8 

Especificação 

Julho/2012 

041 

0026 

3502474002 

VALOR COTA-PENSAO 

Especificação 

IPE PREVIDENCIA 

IPE SAUDE 

BANRISUL EMPRESTIMO 

CONTRIMENSALFUSEPE 

FUSEPERGS-EMPR BCO B 

CUSTO POSTAGEM 

ASJ/MENSALIDADE1 

ASPECIR PEC 

Total Vantagens 
18.057,19 

Total Desco'ntos 
8.775,00 

Término 

07/2012 

Término 

07/2012 

07/2012 

07/2012 

07/2012 

07/2012 

07/2012 

07/2012 

07/2012 

03/08/12 
17:49:46 

Page 1 of 1 

Valor 

18.057,19 

Valor 

1.555,50 

559,77 

5.316,78 

21,50 

1.286,55 

0,90 

14,00 

20,00 

Líquido 
9.282,19 

Para garantir o recebimento de seu Benefício, mantenha sua CIS-Carteira de Identificação Social válida. 

IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 
Av. Borges de Medeiros, 1945 CEP 90110-150 Porto Alegre- RS CNPJ: 92829100/0001-43 

Imprimir 



IPERGS Serviços - Demonstrativo de pagamento de pensão 

lnstittJto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul 

Demonstrativo de 
pagamento de pensão 

Pensionista 

Matrícula 

Competência 

Banco 

Agência 

Conta Corrente 

Vantagens 

Código 

20700 

__.._)escontos 

Código 

81000 

81100 

89910 

90101 

90102 

91400 

91602 

91705 

JOSEFINA GONCALVES DIAS 

73.00551350.05.8 

Especificação 

Junho/2012 

041 

0026 

3502474002 

VALOR COTA-PENSAO 

Especificação 

IPE PREVIDENCIA 

IPE SAUDE 

BANRISUL EMPRESTIMO 

CONTRIMENSALFUSEPE 

FUSEPERGS-EMPR BCO B 

CUSTO POSTAGEM 

ASJ/MENSALIDADE1 

ASPECIR PEC 

Total Vantagens 
18.057,19 

Total Descontos 
8.775,00 

Término 

06/2012 

Término 

06/2012 

06/2012 

06/2012 

06/2012 

06/2012 

06/2012 

06/2012 

06/2012 

03/08/12 
17:49:37 

Page 1 o f I 

Valor 

18.057,19 

Valor 

1.555,50 

559,77 

5.316,78 

21,50 

1.286,55 

0,90 

14,00 

20,00 

Líquido 
9.282,19 

Para garantir o recebimento de seu Benefício, mantenha sua eiS-Carteira de Identificação Social válida. 

IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 
Av. Borges de Medeiros, 1945 CEP 90110-150 Porto Alegre- RS CNPJ: 92829100/0001-43 

Imprimir 



11'..b;lZGS Serviços- Demonstrativo de pagamento de pensão 

1' 

ifl 
I 
Instituto de Previdência do 
Est'~1do do Rio Grande do Sul 

Demonstrativo de 
pagamento de pensão 

Pensionista 

Mãtrícula 

Competência 

Banco 

Agência 

Conta Corrente 

Vantagens 

Código 

20700 

24000 

Descontos 

Código 

81000 

81100 

89910 

90101 

90102 

91400 

91601 

91602 

91705 

.···~ 
'--

JOSEFINA GONCALVES DIAS 

73.00551350.05.8 

Especificação 

Maio/2012 

041 

0026 

3502474002 

VALOR COTA-PENSAO 

DEVOLUCAO IPE PREVID 

Especificação 

IPE PREVIDENCIA 

IPE SAUDE 

BANRISUL EMPRESTIMO 

CONTRIMENSALFUSEPE 

FUSEPERGS-EMPR BCO B 

CUSTO POSTAGEM 

ASJ/EMPRE 

ASJ/MENSALIDADE 1 

ASPECIR PEC 

Total Vantagens 
18.186,13 

Total Descontos 
10.454,43 

Término 

05/2012 

05/2012 

Término 

05/2012 

05/2012 

05/2012 

05/2012 

05/2012 

05/2012 

05/2012 

05/2012 

05/2012 

03/08/12 
17:49:29 

Page 1 of: 

Valor 

18.057,19 

128,94 

Valor 

1.555,50 

559,77 

5.316,78 

21,50 

1.286,55 

0,90 

1.679,43 

14,00 

20,00 

Líquido 
7.731,70 

Para garantir o recebimento de seu Benefício, mantenha sua CIS-Carteira de Identificação Social válida. 

IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 
Av. Borges de Medeiros, 1945 CEP 90110-150 Porto Alegre- RS CNPJ: 92829100/0001-43 

Imprimir 



Maior Liberado: 

Taxa Mensal: 

Total do Débito: 1° Vencimento· 

DAS CLÁUSULAS: 

.Aspecir Previdência, inscrita no CNPJ sob o n° 92.843.531/0001-64, doravante denominada simplesmente 
ASPECIR, de um lado e, do outro, a pessoa física qualificada acima como PARTICIPANTE, ora em frente 
denominada meramente PARTICIPANTE, têm entre si justo e contratado o quanto segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato, a ASPECIR concede ao PARTICIPANTE, a quantia que consta no 
campo próprio do quadro "5" do presente documento, na forma da Circular SUSEP n° 320/2006. O 
PARTICIPANTE,·porsua vez, reconhece-se devedordaASPECIR e declara-se plenamente conhecedor da 
forma de pagamento do mútuo, das taxas e dos demais encargos incidentes discriminados nos quadros "4" e 
"5" deste, especialmente o imposto spbre Operações Financeiras-IOF. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A quantia mutuada, acrescida dos encargos contratados, será paga pelo 
PARTICIPANTE à ASPECIR em parcelas iguais, fixas, mensais e sucessivas, em número de vezes e 
valores estipulados no quadro "5", mediante descontos mensais em sua folha de pagamento e/ou conta 
corrente bancária declarada no campo próprio do quadro "4", ou ainda, mediante a emissão de cheques pré
datados/boletos no valor de cada parcela, cabendo àASPECIR exercer sobre os mesmos os direitos que a 
•-= ''-- -----··~- :~-•··-: .. ~ .............................. r- ,..,.,.,.r.,..,...,,.....,rl.,.ntoe> nrntoe>tne> Ac:. rnntr:::~nr,:.c::.t:::~r.npc::. riPvirl~!=; nelo 



Al:JTORIZAÇÃÓ PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAME 
. PECÚLIO 

Nome:4~~~~~~~::::::::::!~~~L__ _______ ~:::_---11-1-
·oata de : J s I ·OA Lts s1 ..A G't · g7g . S~o- Et Identidade: 

-r--...::::.=:..::.....=.-==.---t--

_bllatrícula: ?\~co ss.J? seo 6 6 Órgão Averbador:_......,;_fç;..;:;._~""'--------

Pelo presente instrumento, autorizo a( o) -(,.C::..~~~---1.~~~___:::::.:~-----

----------a implantar os ""'"'''""TI"Ui!' 

conforme convênio, no valor mensal de R$ 

a partir de em favor da ASPECIR PREVIDÊNCIA · 
-.,L-----• 

Valor da Contribuição R$ -----r'------ Valor do benefício R$ ________ _ 
. Declaro estar ciente e concordar reajustes periódicos dos benefícios e das contribuições, fixados de acor-
do com a Lei e respectivo do plano subscrito. 

______ , _de _____ de 20 

~do Participante 

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. . . 

, '' 

~;~orne: ~~ 0o~clw-\ Q'& _ . . _--, _- _. 
-, · . Data de Nasc.: AS I ()~ IASS!L CPF: Jlb=r. ~-1<3. 3i.t 0 --~ Identidade: ~Ovt-0,35 oZbSA.. 

Matrícula: 'l ~co ss v~ ?J 5o oS g Órgão Averbador:___,_t~\J..;..P-=Et ________ _ 

Pelo presente instrumento, em caráter irrevogável e irretratável, autorizo a (o) AA (l.Q~ _. -

1~u!V~ ~n~ a debitar mensalmente de meus vencimentos (salário) em Folha de 
Pagamento, a favor da ASPECIR PREVIDÊNCIA o valor de R$ i-WJ b Lt 

parcelas. 

f?oJo J:\~~v._ , _lli_de ~ de20!:L_. 

- __, 



,-

TERMO DE CONFISSÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO 
- EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DÉBITO EM CQNTA CORRENT 

~J~ \ 

-~~~~~~=-~~----------
CPF: .( , : e-=t: :f. 

Banco: Conta Corrente: .3S Or1..- 4t-4([).;,( 
-Pelo presente instrumento em caráter irrevogável, autorizo a !Pe-- r{S 
--------------------a implantar os descontos mensais em minha Folha de Pagamento, 
pelo código- -~\.Aob , dos valores e no período abaixo avençados para a quitação do contrato de Assis
tência Financeira, a serem repassados à crédito daASPECIR PREVIDÊNCIA, CNPJ N° 92.843.531/0001-64. 
Reconheço a dívida comprometendo-me a pagar o valor total de R$ ......._..I..!Oio<.=..:..,_,w.o..-"--

Declaro estar ciente do valor cobrado, encargos contratuais utilizados e dos descontos das parcelas referentes 
ao contrato de Assistência Financeira com a ASPECIR PREVIDÊNCIA. Autorizo aih_da a·---======--

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e-ASPECIRPREVIDÊNCIA; 
-a solicitar o imediato desbloqueio a qualquer tempo dos códigos de desconto, em caso de cancelamento 
sem a anuência da ASPECIR conforme os termos dispostos do Anexo - 11 da IN/2001, junto ao Órgão/Divisão 
de Pessoal responsável pela averbação. 
Estou ciente de que a Assistência Financeira será objeto de contrato a ser celebrado com a ASPECIR, 
de cujo instrumento particular, este termo passa a ser integrante como ratificação de meu consentimento 
prévio, quanto às modalidades e forma de pagamento do valor total do financiamento, comprometendo~me 
a manter o saldo suficiente na folha de pagamento ou na conta corrente para o respectivo cumprimento do 
compromisso. 
Na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas, estou ciente de que a ASPECIR poderá negativa r 
meu nome nos órgãos competentes de inadimplentes, sem prejuízo da inclusão dos valores correspondentes 
à correção monetária, juros de mora legais e demais encargos decorrentes da impontualidade, incidentes so
bre o saldo devedor, em parcela a ser descontada no mês seguinte ao término do desconto da última parce
la de amortização da assistência financeira, acima pactuada. 
Declaro ainda, após analisar todas as condições estabelecidas no contrato e verificar a capacidade 
de comprometimento de minha renda, ter requerido e contratado conscientemente este empréstimo, 
o qual compromete parte de minha renda mensal, em virtude dos descontos efetuados diretamente 
em minha folha de pagamento e/ou benefício, detendo prioridade sobre outras dívidas assumidas, as 
quais, poderão ocasionar o meu superendividamento. · 

' ~ . ':).de ~h&o de 20 { j____ 



AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE 
PECÚLIO 

?elo presente instrumento, autorizo o Banco: 
------------~~--------------

Agência: a debitar mensalmente em minha conta r-nrrr:.n:oo· 

======------------' 
o valor de· R$ -----------

à partir de da ASPECIR PREVIDÊNCIA, conforme convênio. 
Valor da Contribuição R$ Valor das despesas R$ _______ _ 
Valor do Benefício R$ 

------~~------

~ ~Declaro estar ciente e os reajustes periódicos dos benefícios e das contribuições, fixados de acor-
amento do plano subscrito. 

______ , de _____ de 20 

pecir 
Previdência 

~o ntista 

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE 
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 

Nome: fi.~ ru;; 0 oYie'fb~~ Q+O\ 
DatadeNasc.: .jf:, I o.l- /}ISS-'] CPF:A<0~1.'8;13.Sllo"-~r Identidade: ~o.Jo33~5..i 

Pelo presente instrumento, autorizo o Banco: ~ i 
-=~----------------~--------

Agência: 0020 a debitar mensalmente em minha conta corrente:-=-=----------------=-· 
o valor de R$ · LI 

durante o período de I o S I J..D/t J--.. a I o~ I JoA b em favor 
da ASPECIR PREVIDÊNCIA, conforme convênio, renunciando ao cancelamento previsto na Resolução 2892/01, 
Art. 3°, do Banco Central do Brasil. 
Os valores das parcelas são referente ao Contrato de Assistência Financeira n° rJ. 

R$ A Lt 
em 4 ~ parcelas. 

r?&\io~~~ o 2 de ~ de20.4,> . . ~ ~\~~~----- ~ 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ: .0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Publique-se a sentença lançada. 

DL. 

Em 29/01/2013 

José Antônio Coitinho, 
Juiz de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: JOSE ANTONIO COITINHO 

Nº de Série do certificado: 38698CFEA35AOC72730456EA 1 E6EAFEF 

Data e hora da assinatura: 29/01/2013 13:12:09 

i.. 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/verificacao_da_autenticidade_de_documentos/ e 

digite o seguinte número verificador: 001112029526590012013274859 
111;.. •• 

,, ..... ., 
··~ • ·- 14' ~ 

Número Verificador: 00111202952659001201327 4859 1 

t !' 

\ 

·~,, •_,j. ,~, • 

C> 



/''-.., 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 108/2013, expedida 

em 29 de janeiro de 2013, foi disponibilizada na edição nº 

5008 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 31/01/2013, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou 

fé. 

001/1.12.0295265-9 

0038130-04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

Josefina Gonçalves Dias (pp. 

Fernando Soares Wi tt) X 

Portocred S . A. (sem representação 

nos autos) e Aspecir {pp. 

Thania Maria Duarte e Silva) . 

. . . Assim, 

presente 

carece 

ação, 

a autora da 

impondo-se o 

indeferimento da petição inicial, a 

teor do art. 267 I E VI, do CPC ... 

Porto Alegre, -30 o i 1 3 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 

"'' . . • . .., , (~ 'nrer 1veusa 1\egma AJ~,;, .'!.s 
Escrivã 

.Mat. 126200t! 
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Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da 
Vara Civel do Foro Regional do Partenon da Comarca de 
Porto Alegre-RS 

PROCESSO n° 00111.12.0295265-9 

ASPECIR PREVIDÊNCIA, já qualificada nos autos do processo 
em epígrafe, que lhe move JOSEFINA GONÇALVES DIAS, já 
qualificada, através da Procuradora signatária, vem, com o 
devido acatamento, à presença de Vossa Excelência interpor os 
presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS, dizendo e 
requerendo o que segue: 

A embargante foi citada da ação em 1 O de janeiro de 2013, 
motivo que ensejou o protocolo da contestação em 21 de janeiro do corrente 
ano, juntada no dia imediato. 

Da sentença, sobreveio a intimação a disponibilização da nota de 
expediente n° 10812013, na data de 31 de janeiro de 2013, conforme a Consulta 
de 1° Grau, em anexo 

\····· 
:::;,) 

A r. decisão dispõe que não há condenação de verba honorária, c:.· 
;~:: 

porque não teria sido completada a angularização processual . 

. ~ Todavia, é de ser discernido a respeito, vista a data da citação da ;;::;: 
embargante, em 10 de janeiro de 2013, a prolação, posterior, da sentença em :::::J 

(!) 

16 de janeiro de 2013, o oferecimento da contestação em 21101113 e a ::2 
o·, 

publicação somente em 01 de fevereiro do corrente ano, fins de ser revista a r}!: 
parte da condenação de honorários advocatícios em favor desta embargante. ~;;i 

·:::.~': 
~!:~:< 
T'i 

•:~~\ 

;;g 
Forte no disposto no artigo 535, I, do CPC e Sumula 98, do C. ST J, ~~~:: 

REQUER o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para .. , 
complementação da prestação jurisdicional na forma supra requerida. 

Termos que pede e espera deferimento. 
Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2013. 

p.p. ~e Silva 
OAB/RS 11.175 
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. ESTADO DO RIO GRP:NDE_DO Stn. 

PODER JUDICIARIO 
.. ~ . . i' ... 

Juizo: 

Processo: 

Tipo de ação: 

Autor: 

Réu: 

Local e data: 

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON DE COMARCA DE PORTO 
ALEGRE 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.003B130-04.2012.8.21.3001) ____.. ,,rjj_~ '"
Declaratória de Insolvência 8. . \ , 
Josefina Gonçalves Dias (AJG) / ~"\. ~f""\.C) 
Aspecir e outros ~ÔV? 
Porto Alegre, 28 de dezembro de 2012 t.dt- L}-J-..;Ç,) / _, 

~ ----~ ··- ('\_ · 1L,(. 
\. 'í ...-. _..., .......'del'\ ()i!~J.I 
'·\v·i_.r....."'-' '-"\-;- .. -J;· , 

~--·-" (""- n--. .....0 ,J i .í .• : 
<J \ .~~:~-.--~~~-~:." __ _ 

CARTA DE CITAÇÃO- RITO ORDINÁRIO 

Senhor( a): 

Fica Vossa Senhoria citado(a) para se defender no processo acima referido, cuja 
petição inicial segue em anexo, permanecendo ciente de que terá quinze (15) dias para apresentar 
contestação, contados da juntada do Aviso de Recebimento aos autos. Não havery_do contestação, 

serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 

Despacho Judicial: "Vistos.Recebo a emenda à inicial (fls. 71/92).Citem-se.DL. Em 14/12/2012. (a) 

Nelita Teresa Davoglio, Juíza de Direito." 

Destinatário: 

001/2012/5023081 - Aspecir, réu 

End: Avenida Otávio Rocha, 65, 111 andar, Centro, Porto Alegre, AS, 90020-151 

Escrivão(ã)/Oficial Ajudant 

CORRESPOND!:NCIA RECEBIDA EM: 

....... .1Ji:2:~!2.t.@.1ª------------··············· 
PROTOCOLO N° •• f2.3Q .......•...••••••••. 
ASPECIR PREVIOI:NCIA ................. . 

Endereço: AV. Cel. Aparício Borges, 2025, Porto Alegre- CEP: 90680570- Fone: 51-3336-7588 



\ 

Excelentíssimo Senhor 
Juiz de Direito da 
Vara Cível do Foro Regional Partenon de 
Porto Alegre/RS 

PROCESSO n°_ 001/1.12.0295265-9 

ASPECIR PREVIDÊNCIA, entidade aberta de 
previdência complementar, inscrita no CNPJ sob n° 
92.843.531/0001-64, sediada na Praça Otávio Rocha 
n° 65, 1° andar, em Porto Alegre, RS, com estatuto 
social e alterações anexas (DOCS em anexo}, por sua 
procuradora signatária (DOC. em anexo), advogada 
que recebe avisos e intimações na Av. João Pessoa 
n°. 363, térreo, bairro Cidade Baixa, em .. Porto 
Alegre/RS, CEP 90040-000, vem à presença de 
Vossa Excelência, respeitosamente, 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA COM 
PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA em epígrafe, movida por 
JOSEFINA GONÇALVES DIAS. já qualificada, pelas 
razões de fato e de direito que, a seguir, expõe: ... 

-..... 



Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul Página 1 de 1 

~-------------·----------~---~~1 
f'ôde:r Jot.lh::iârlo 
Tribunal de Justiça 

do E$·w.lo do Rio Ctaflfle do Sul 

Consulta de 1° Grau 
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 
Número do Processo: 11202952659 

.. 

Comarca: Porto Alegre Imprimir 

Órgão Julgador: Vara Cível do Foro Regional Partenon 1/1 (Foro Regional do Partenon) 

Movimentações: 

05/12/2012 PROCESSO DISTRIBUÍDO 

06/12/2012 CONCLUSÃO AO JUIZ 

10/12/2012 REMESSA AO CONTADOR 

13/12/2012 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE 

13/12/2012 EXPEDIDA NOTA DE EXPEDIENTE- 1645/2012 Disponibilizada 14/12/2012 

14/12/2012 DISPONIBILIZADA NOTA NO DJ ELETRONICO- 1645/2012 DJE N° 4978 em 14/12/2012 

14/12/2012 JUNTADA PETIÇÃO- AUTOR 
14/12/2012 CONCLUSÃO AO JUIZ 

20/12/2012 CUMPRIR DESPACHO 

28/12/2012 EXPEDIDA CARTA AR/MP 

09/01/2013 JUNTADA PETIÇÃO- AUTOR 

09/01/2013 CONCLUSÃO AO JUIZ 

16/01/2013 JULGADO EXTINTO PROCESSO -INDEFERIDA PETIÇÃO INICIAL- 16/01/2013 

16/01/2013 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE 

21/01/2013 DOCUMENTO(S) RECEBIDO(S) NO PROTOCOLO GERAL- Foro Central 

22/01/2013 JUNTADA CARTA AR/MP CITATÓRIA 

22/01/2013 JUNTADA CONTESTAÇÃO 

22/01/2013 CONCLUSÃO AO JUIZ 
29/01/2013 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE 

29/01/2013 EXPEDIDA NOTA DE EXPEDIENTE- 108/2013 Disponibilizada 31/01/2013 .. 

31/01/2013 DISPONIBILIZADA NOTA NO DJ ELETRONICO- 108/2013 DJE N° 5008 em 31/01/2013 

Copyright © 2003 -Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Departamento de Informática 
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EST.ADO DO RIO GRP.NDEDO Stn. 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Recebo os embargos, vez que tempestivos; desacolhendo-

os, tendo em vista que quando da prolação da sentença o .;feito ainda ~ 
- ·. -. ' . v 

não estava angularizado, razão pela qual não houve a condenação em 

honorários. 

Intimem-se. 

DL. 

Em 06/02/2013 

José Antônio Coitinho, 

Juiz de Direito. 

·';} 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: , t\ 
Signatário: JOSE ANTONIO COITINHO 

Nº de Série do certificado: 38698CFEA35AOC72730456EA 1 E6EAFEF 

Data e hora da assinatura: 06/02/201317:38:32 

!i.~ -... . .. 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, iía Internet~ o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/verificacao_da_autenticidade_de_documentos/ e 

digite o seguinte número verificador: 001112029526590012013379398 
' -41 ~''•· .? "',.. 

Número Verificador: 001112029526590012013379398 1 

i .,. 

'· .•. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 154/2013, expedida em 07 de 

fevereiro de 2013, foi disponibilizada na edição nº 5014 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 08/02/2013, considerando-se publicada no primeiro dia útil 

que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11 ,419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 (CNJ 0038130-

Gonçalves 04.2012.8.21.3001) - Josefina 

Dias (pp. Fernando Soares Witt) X 

Portocred S.A. (sem representação nos 

autos) e Aspecir (pp. Thania Maria Duarte e 

Silva). Vistos. Recebo os embargos, vez que 

tempestivos, desacolhendo-os, tendo em vista 

que quando da prolação da sentença o feito 

ainda não estava angularizado, razão pela qual 

não houve a condenação em honorários. Intimem

se. DL. 

Porto Alegre, O ( FEV 2013 

\_ 
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MAGALHÃES MEDEIROS 
---ADVOGADOS ASSOCIADOS---

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO PARTENON DA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 

li ~l~l~lliJlll I I 
Processo n°: 001/1.12.0295265-9 

(".: 
'···· 

..... · 

.:· .. 
~:-? 
::,::• 
>' . .1 1,,:·. 

>:.· .. 

PORTOCRED S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 
sociedade mercantil com sede em Porto Alegre/RS inscrita no CGC/MF sob o no 
203.756.230-49 vem, através de seus procuradores signatários, respeitosamente, à :;:: 
presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o ·que segue. 

Ciente da sentença que indeferiu a petição inicial, por 
cautela, esta entidade requer a juntada do instrumento de mandato em anexo 
para fins de receber eventual intimação futura para responder aos termos da 
presente, caso o recurso interposto pela Autora tenha provimento. 

Por fim, requer sejam as futuras intimações publicadas 
exclusivamente em nome de CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS- OAB/RS 60.702. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2013~ 0 ~ .. 
~·~~~ 

CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS VANESSA ESCOBAR PRESTES 

OAB/RS 60.702 OAB/RS 65.993 

···· .. ! 



PROCURAÇÃO 

PORTOCRED S.A. · CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sociedade 

mercantil com sede nesta Capital, na Rua dos Andradas, 1001, cj. 1401, inscrita no CGC.MF sob n. 

01.800.019/0001-85, neste ato representada por seus diretores ELPIDIO RODRIGUES HOFFMANN, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 203.756.230-49 e TOMAZ FERNANDO SILVEIRA 

HINRICHSEN, brasileiro, casado, inscrito no CPF no 482.270.990-68, constituem e nomeiam seus 

bastante procuradores os advogados Cassio Magalhães Medeiros, brasileiro, solteiro, inscrito na 

OAB/RS sob o n° 60.702 e Vanessa Escobar Prestes, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RS 65.993, 

todos com escritório profissional na Rua dos Andradas, 1001, conj. 1204, para o. fim específico de 

~ representar seus interesses na Ação Declaratória de Insolvência, número 00111.12.0295265-9, movida 

por Josefina Gonçalves Dias em trâmite perante a a Vara Cível do Foro Regional Partenon da 

Comarca de Porto Alegre, RS, podendo, para isto, invocar todos os poderes contidos na cláusula ad 

judieis et extra, e mais os especiais de, receber a citação inicial, passar recibo, dar quitação, 

transigir, desistir, firmar compromissos, acordar, discordar, receber valores e tudo o mais que se faça 

necessário ao fiel e cabal cumprimento do aqui objetivado. 

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2013. 

~ 
ELPIDIO RODRIGUES HOFFMANN 

TOMAZ FERNANDO SILVEIRA HINRICHSEN 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DO PARTENON DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS 

PROCESSO N• 001/1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, já qualificada nos 
autos do feito supra epigrafado, AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
INSOLVÊNCIA CIVIL CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAçÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA, em face dos débitos contraídos com 
CLAUDIONOR SCHAFER SARAT E NILZA TEREZINHA CUNHA DA 
SILVA; CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF; BANCO BANRISUL 
S .A., BANCO BOMSUCESSO, (FUSEPERGS); ASPECIR; PORTOCRED 
S.A.; vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., 
através de seu procurador signatário, não se conformando 
com a respeitável sentença de fls., apresentar suas 
RAZÕES ao recurso de APELAÇÃO. 

Diante do exposto, requerem a V. Exa., sejam 
recebidas as presentes Razões da Apelação, juntamente com 
a guia de custas, no seu duplo efeito, também em anexo, 
sendo, após, o presente processo enviado para Superior 
Instância. 

Nestes Termos, 

Pedem Deferimento. 

Porto Alegre, 25 de Fevereiro de 2013. 

p.p. 

'l{ r 
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

ORIGEM - PROCESSO n. 0 001/1.12.0295265-9, VARA CÍVEL DO 
FORO REGIONAL DO PARTENON DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS 

APELANTE: JOSEFINA GONÇALVES DIAS 

(APELADOS/CREDORES) : CLAUDIONOR SCHAFER SARAT E NILZA 
TEREZINHA CUNHA DA SILVA; CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF; 
BANCO BANRISUL S.A., BANCO BOMSUCESSO, (FUSEPERGS); 
ASPECIR; PORTOCRED S.A.; 

RAZÕES DA APELAÇÃO 

A respeitável sentença de fls., merece ser reformada, 
eis que em desacordo com o direito e a melhor jurisprudência a 
respeito da matéria, como a seguir ficará demonstrado. 

-~.. A Requerente ajuizou a presente ação pelo fato de 
estar devendo para pessoas físicas e jurídicas (bancos), 
diferentemente relatado na sentença, estando hoje com uma 
dívida que ultrapassa o seu patrimônio, qual seja, o único 
imóvel, sua residencia, bem de família. 

Importa salientar que a Autora, ora apelante, 
conforme narrado na inicial é do lar, sempre dependeu de seu 
falecido esposo, professor da UFRGS e procurador do estado 
aposentado, arrimo da família, ou seja, pessoa o qual provia o 
lar, bem como, administrava todas as contas. 



Tão logo sobrevieram as doenças que acometeram o 
esposo da Requerente até a ocorrência· do óbito, a Autora 
passou a administrar as contas da família (Vide procuração 
com Poderes anexos na inicial), entretanto, pessoa do lar 
sem experlencia financeira, bem como, o fato de ser 
surpreendida com tamanha as dívidas que o casal possuía. 
Dívidas essas com particulares (parentes e pessoas das suas 
relações sociais) e instituições financeiras. A mesma 
passou a tentar adimplir as dívidas e honrar o nome do 
falecido esposo. 

Nesse intuito de tentar saldá-las através de 
inúmeros empréstimos bancários, encontrando-se, hoje, com 
dificuldades financeiras extremas, considerando-se o grande 
número de empréstimos e refinanciamentos que se obrigou a 
fazer. Contando ainda, com a grande oferta de crédito, 
altos Juros e uma geral inadimplência que vem violentando 

/~ dia-a-dia a sua dignidade humana. 

Como se disse, As suas dívidas ultrapassam o seu 
patrimônio. Sendo assim, a Requerente é mais um consumidor 
entre aqueles que estão em um superendi vidamento frente à 
bola de neve em realizar empréstimos para pagar outros e a 
própria facilitação de crédito existente no nosso país. 

As dívidas que a Requerente contraiu, é com 
Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo bancário, 
consignado em folha de pagamento, consignado em conta 
bancária, execuções privadas e execuções fiscais (IPTU, no 
qual está sofrendo demandas que nem ao menos resguardam o 
bem de família, constitucionalmente protegido). 

Diante do endividamento, a requerente já buscou 
o caminho de tentar voltar ao azul, onde reorganizou o 
orçamento familiar, realizou negociação para parcelamento 
dos débitos, substituição de dívidas mais caras por 
empréstimos a juros menores, medidas essas as quais todas 
já foram tomadas, entretanto, não restou alternativa a não 
ser a declaração da insolvência civil, ou seja, a falência 
da pessoa física, que é o caso da Requerente.(Vide Does. 
04, 05, 06, 07, 08 anexos a inicial) 

a sentença 
Dessa forma, ajuizada a presente ação sobreveio 

do MM. Juízo "a quo", indeferindo a petição 
entender que a autora é carecedora da inicial, por 

presente ação, 
PAGAGAMENTO DA 

PELO FATO DE INIXISTIR BENS QUE GARANTAM O 
DÍVIDA, impondo-se o indeferimento da 



petição inicial, a teor do art. 267, I e VI, do CPC., tendo 
com fundamento as seguintes razões sentenciais, senão 
vejamos: 

( ... )Embora ciente da controvérsia 

jurisprudencial acerca da matéria, tenho que não 

é possível a declaração de insolvência civil da 

autora, por não possuir esta bens para garantir 

o pagamento de suas dívidas. 

O processo de insolvência destina-se a 

proporcionar aos credores o recebimento de seus 

créditos de forma justa e igualitária 

observada a ordem de preferência destes créditos 

- com a arrecadação dos bens do insolvente, de 

modo a permitir a satisfação, ao menos parcial, 

de suas obrigações pecuniárias. 

Ora, inexistindo bens para garantir a 

satisfação, considerando a impenhorabilidade do 

seu único imóvel de moradia (e ainda com débitos 

fiscais) e mesmo o seu valor bem abaixo do valor 

das dívidas da autora, ao menos parcial, destes 

créditos, não se justifica a propositura da 

demanda. 

Inexistindo bens, não há porque nomear 

administrador, formular rol de credores e 

averiguar a preferência dos créditos, se, ao 

afinal, nada há para arrecadar e levar a hasta 

pública. 

Não, há, assim, nenhuma finalidade prática 

do processo, já que os credores nada receberiam, 

existindo esta certeza desde a propositura da 

ação, restando, outrossim, inviável a 

observância ao art. 751, III do CPC 



Diante da ausência de bens, inviável 
a declaração de insolvência, que tem como 
requisito básico a existência de bens. Com 
efeito, dispõe o art. 748 do CPC que: "Dá-se a 
insolvência toda vez que as dívidas excederem a 
importância dos bens do devedo ( ... ) 

Data maxima vênia, o fato da Autora não deter bens 
passíveis de penhora, não traz qualquer óbice processual e 
material para o ajuizamento da presente ação. Portanto, não há 
que se falar em indeferimento da inicial sob o fundamento de 
carecer a autora de interesse processual pela absoluta 
ausência de bens passíveis de penhora 

A utilidade da declaração de insolvência independe 
~ da existência de bens penhoráveis, pois a posterior 

arrecadação abarca patrimônio presente e futuro dos 
devedores. Aduz que eventuais bens futuramente adquiridos 
pela Autora/Apelante poderão ser objeto de arrecadação 
futura. Colacionam-se precedentes que o próprio TJ/RS, bem 
como o STJ, no qual já pacificaram a matéria, nesse 
sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INSOLVÊNCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. 
SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO POR FALTA 
DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. A insolvência civil 
pode ser reconhecida ainda que não 
existam bens do devedor a penhorar, 
remanescendo o in teres se na declaração 
da insolvência civil, tanto por parte 
do próprio devedor, quanto do credor. 
De outra parte, possível o pagamento de 
débitos com bens que vierem a integrar 
o patrimônio no futuro. Apelação 
provida. (Apelação Cível N° 
70038430906, Vigésima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado 
em 27 /04/2011) 



Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA 
CIVIL. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS 
DE PENHORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O 
fato de o devedor não possuir bens 
passíveis de penhora não obstaculiza o 
pedido de insolvência c i vil., uma vez 
que a arrecadação prevista no inciso II 
do artigo 751 do Código de Processo 
Civil abarca os bens presentes e 
futuros que integram a esfera de 
responsabilidade patrimonial do 
devedor. Entendimento doutrinário e 
jurisprudencial. Desconsti tuição da 
sentença. RECURSO PROVIDO À 
UNANIMIDADE. (Apelação Cível N° 
70047369111, Décima Sétima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado 
em 12/04/2012) 

(Apelação Cível N° 70035439942, Décima 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 
Pra, Julgado em 19/08/2010) 

(Apelação Cível N° 70024335036, Décima 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 
Rodrigues Bossle, Julgado em 
03/07 /2008) 

Nesse sentido, também o Superior Tribunal de 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
INSOLVÊNCIA CIVIL. AUTONOMIA. NATUREZA 
DECLARATÓRIA-CONSTITUTIVA. DIFERENÇA DO 
PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 
BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INTERESSE 
REMANESCENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
PROVIMENTO. 



I O processo de insolvência é 
autônomo, de cunho declaratório
constitutivo, e busca criar um estado 
jurídico para o devedor, com as 
consequências de direito processual e 
material, não podendo ser confundido 
com o processo de execução, em que a 
existência de bens é pressuposto de 
desenvolvimento do processo. 

II - A inexistência de bens passíveis 
de penhora não enseja a extinção de 
ação que busque a declaração da 
insolvência civil, remanescendo o 
interesse na declaração, tanto por 
parte do próprio devedor, quanto de 
credor. Precedentes. 

III Recurso Especial provido, 
prosseguimento do julgamento 
Tribunal de origem. 

para 
pelo 

(REsp 957. 639/RS, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
07/12/2010, DJe 17/12/2010) 

Processual Civil. Recurso especial. 
Insolvência civil. Inexistência de bens 
passíveis de penhora. 

- A inexistência de bens passíveis de 
penhora não enseja a extinção de ação 
que busque a decl.aração da insol. vência 
civil., remanescendo o interesse na 
decl.aração, tanto por parte do próprio 
devedor, quanto de credor. 

Recurso provido. 

(REsp 586. 414/RS, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
16/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 545) 

Portanto, não há que se falar em qualquer óbice 

processual para o ajuizamento e devido processamento da 

L 
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presente ação de Insolvência Civil, impondo-se dessa forma 

a reforma da senteça do MM. JUÍZO "A QUO. 

DA POSSIBILIDADE DO TRIBUNAL JULGAR DESDE LOGO A 
LIDE 

Excelências, a morosidade no caso em tela é 
altamente lesiva para a Apelante/Autora da ação de auto
falência. Sendo assim, tem-se que há de ser aplicado no 
caso em tela o art. 515, parágrafo terceiro do Código de 
Processo Civil, uma vez que todas a provas encontram-se 
anexas a inicial, comprovando o estado de insôlvencia 
civil, tratando-se, assim, única e exclusivamente a materia 
de direito quanto a declaração de auto-insolvencia. 

ANTE O EXPOSTO, por todas as relevantes razões de 
/~ fato e de direito supra declinadas, requer-se O PROVIMENTO 

DA APELAÇÃO reformando-se, nos pontos acima atacados, a 
decisão proferida pelo Juízo "a quo", por ser de inteira 

JUSTIÇA! 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Porto de 2013. 
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ESTADO DO RIO C7RP.NDEDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Recebo a apelação, em seu duplo efeito. 

À apelada para oferecer contrarrazões. 

Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça. 

Intimem-se. 

DL. 

Em 05/03/2013 

José Antônio Coitinho, 
Juiz de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: JOSE ANTONIO COITINHO 

Nº de Série do certificado: 38698CFEA35AOC72730456EA 1 E6EAFEF 

Data e hora da assinatura: 05/03/2013 14:59:25 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/verificacao_da_aut,nticidl!de_d~_documentos/ e 

digite o seguinte número verificador: 001112029526590012013662344 

Número Verificador: 001112029526590012013662344 1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 252/2013, expedida em 06 de 

março de 2013, foi disponibilizada na edição nº 5031 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 07/03/2013, considerando-se publicada no primeiro dia útil 

que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

- Josefina 

Dias (pp. Fernando Soares Witt) 

0038130-

Gonçalves 

X Aspecir 

(pp. Thania Maria Duarte e Silva) e 

Portocred S.A. (pp. Cassio Magalhães 

Medeiros e Vanessa Escobar Prestes). Vistos. 

Recebo a apelação, em seu duplo efeito. À 

apelada para oferecer contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça. Intimem-se. DL. 

Porto Alegre, 

Escrivão(ã) I Ofici~aJudante 
't'ARSO SIQUE' RODRIGUES 

Matr.: 3981820 
Ajudante Designado 
Vara Cível Partenon 
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Excelentíssimo Senhor 
Juiz de Direito da 
Vara Cível do Foro Regional Partenon de 
Porto AlegreiRS 

PROCESSO n°_00111.12.0295265-9 

ASPECIR PREVIDÊNCIA, qualificada nos autos 
do processo, em epígrafe, intentado por 
JOSEFINA GONCAL VES DIAS, através de sua 
procuradora signatária, face ao recurso de 
apelação de fls. e fls., vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, apresentar as 
inclusas 

CONTRARRAZÕES 

Isto posto, REQUER digne-se em recebê-las, em 
anexo, determinando seu processamento de 
acordo com a lei e encaminhá-las ao douto 
julgamento do Colendo Tribunal de Justiça do 
Estado. 

Termos que pede e espera deferimento. 
Porto Alegre, 18 de MARÇO de 2013. 

c;%~ e Silva 
AB/RS n° 11.175 

(--' 
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EXELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE j 
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. 

RAZÕES DA APELADA 

Recorrida: ASPECIR PREVIDÊNCIA 

Recorrente: JOSEFINA GONCAL VES DIAS 

-~ Processo de origem n°: 001/1.12.0295265-9 

Vara Cível de Origem: Vara Cível do Foro Regional Partenon de 
Porto Alegre/RS 

COLENDA CÂMARA: 

EMÉRITOS JULGADORES: 

Da Sentença e dos Efeitos da Sucumbencia 

A r. sentença de fls. e fls., merece ser mantida em todos os seus 
termos, pois entendeu de direito julgar IMPROCEDENTE a ação, considerada 
a natureza das operações assumidas e realizadas pela Recorrente, assim 
como a utilidade da ação de insolvência civil. · 

De outra parte, diante da impenhorabilidade do único bem que 
compõe o patrimônio, houve por bem julgar pelo entendimento do artigo 7 48 do 
Código de Processo Civil. 

Em que pese a contestação desta Recorrida ter sido protocolada 
antes da publicação da decisão, em sedé de embargos de declaração, o d. 
Juizo afasta a condenação dos honorários advocaticios porque não teria sido 



completada a angularização processual. Assim, a Apelante restou condenada 
ao pagamento das custas processuais, sem a condenação de verba honorária. 

Breves Considerações Sobre o Apelo. 

A Recorrente confirma que suas dividas foram contraídas em 
razão de Cartão de Crédito, cheque especial, empréstimo bancário 
consignado em folha de pagamento e/ou débito em conta corrente, 
execuções privadas e execuções fiscais. 

CONTUDO SONEGA QUE, DIANTE DESTE CENÁRIO, NÃO 
TITUBEOU EM CONTRAIR A DIVIDA COM ESTA APELADA APENAS TRES 
MESES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO,. SEM NENHUMA OUTRA 

/" GARANTIA, a não ser a consignação em folha de pagamento. 

Sustentando o pleito de declaração de sua insolvência civil, 
a parte Apelante apenas insiste em declarar que as dividas são superiores 
ao único bem que possui e faz supor que a utilidade da declaração se 
estenderia a prováveis bens futuramente adquiridos. 

Em suma, é o que consta do recurso para fins de reforma da r. 
sentença. 

3. PRELIMINARMENTE 

AFRONTA AOS ARTIGOS 514 E 515, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 

Da leitura, atenta, da sentença, verifica-se que a Apelante não faz 
o enfrentamento da questão de fundo da r. sentença, POIS SE LIMITA 
APENAS a defender a· possibilidade da declaração de insolvência civil 
porque seu patrimônio - impenhorável - é inferior à soma das dividas 
contraídas. 

Todavia, nada refere quanto à fundamentação das razões de 
decidir, que focaliza, fundamentalmente, a desnecessidade da ação em 
virtude da eleição da modalidade de pagamento das dividas, via 
consignação em folha de pagamento e/ou débito em conta corrente 
bancária e da possibilidade processual de adequar os pagamentos 
segundo as normas da legislação estadual (limite art. 15, decreto estadual 
n° 43.57 4/05). 

Aduz, a r. sentença, que: 



11 ( • • • ) 

Da análise dos autos, observo que os débitos da autora 
referem-se a empréstimos contraídos perante instituições 
financeiras, na modalidade de crédito consignado, os quais 
comprometem, efetivamente, percentagem expressiva, de 
seus vencimentos. 

Os descontos em folha de pagamento possuem 
regramento próprio, mas, nos dois casos de pensionamento, 
nenhum dos empréstimos compromete mais de 30% da renda 
da autora, como se pode ver nas fls. 21 e 23. Portanto, nada 
há de ilegal nos descontos em folha de pagamento, contanto 
que respeitado o limite legal. 

De outro lado, não posso deixar de mencionar que a 
modalidade de pagamento escolhida pela autora 
supostamente facilitou seu acesso ao empréstimo buscado, 
fazendo com que o credor deixasse de exigir garantias que 
usualmente solicitaria se não tivesse a segurança do 
desconto em folha. 

Além disso, o efeito de vencimento antecipado das 
dividas sustentado pela autora para fins de cancleamento 
dos descontos consignados em folha, não se sustenta, sendo 
inviável a antecipação de tal efeito previamente a sentença 
declaratória de insolvência. 
( . . . )" 

Embora ciente da controversia jurisprudencial acerca 
da matéria, tenho que não é possível a declaração de 
insolvencia civil da autora, por não possuir esta bens para 
garantir o pagamento de suas dívidas. 
( . .. )" 

Portanto, constata-se que a argumentação do apelo não 
mantém nexo com a fundamentação, essencial, das razões de decidir. 

Neste sentido: 

APELAÇÃO C[VEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. ART. 514,11, DO 
CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Não se conhece de apelo 
que não cumpre com os requisitos do art. 514, 11, do CPC, 
ou seja, as razões de fato e de direito pelas quais a parte se 
inconforma com a sentença. Ausente a imperativa simetria 
entre o que decidido e contra o que se recorre, de rigor o não 
conhecimento do apelo. Apelação não conhecida. (Apelação 
Cível N° 70023721384, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 
08/0712008). 

(NEGRITOS DESTA PETIÇÃO) b 
'-----------~u, 



APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DO 
OBJETO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. REQUISITOS DO 
RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO. Nas razões de apelação, 
deve a parte recorrente fundamentar suas razões, indicando 
os pontos da sentença que necessitem reforma. Não basta 
a mera reprodução dos fatos_ aduzidos na inicial, ainda que 
fundamentada sobre o direito invocado, que difere das razões 
da decisão recorrida, se a parte não ataca os fundamentos da 
sentença e apresenta os seus para possibilitar ao 2° grau 
conhecê-los e decidir sobre o recurso interposto. Ausente o 
requisito imposto no inciso 11 do art. 514 do CPC, não se 
conhece do recurso. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO 
NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível N° 70016912891, Décima 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André 
Luiz Plane/la Villarinho, Julgado em 1510212007). 

(negritos desta petição) 

Do E. Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - RAZÕES 
RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA 
SENTENÇA - AUSÊNCIA DA REGULARIDADE FORMAL -
D/SSID/0 NÃO-CONFIGURADO. 

1. Não merece ser conhecida a apelação se as razões 
recursais não combatem a fundamentação da sentença -
Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC - Precedentes. 
2. Inviável o recurso especial pela alínea "c", se não 
demonstrada, mediante confrontação analítica, a existência de 
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. 
3. Recurso especial não conhecido. 
(REsp 100611 0/SP, Rei. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 0211 012008). 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 514, 11, DO CPC. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 
1. A teor do disposto no art. 514, 11, do CPC, deve a apelante, 
nas razões da apelação, expor os fundamentos de fato e de 
direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, e não 
tratar de tema distinto, nem sequer mencionado na petição 
inicial. 

2. Recurso especial improvido. 

(REsp 597.108/PR, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/0412007, DJ 
0710512007 p. 301). 

Destarte, está demonstrado que a Recorrente não enfrenta a 
parte argumentativa da sentença, nos pontos essenciais do decreto da 
improcedência. Logo, não deve ser conhecido. 

Portanto, invencível o não conhecimento do recurso de apelação 
quanto aos pontos, acima, sob pena de julgamento ultra petita, o que desde já 
prequestiona para fins recursais. 



1 [7 
~4-.------D-A __ N_A_T-UR--EZ_A __ D_A_O_P_E_RA __ Ç~Ã~O----A-SS_I_S_T_E_N_C_IA--~ ~ 

FINANCEIRA 
MODALIDADE DE PAGAMENTO VIA 
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU 
DÉBITO EM CONTA CORRENTE S/ NENHUMA 
OUTRA GARANTIA 

A APELANTE, para contratar e obter o crédito, três meses 
antes da propositura da ação, sem oferecer nenhuma outra 
garantia, expressamente optou pela facilidade concedida aos servidores 
públicos, dos descontos em sua folha de pagamento e, para tanto, 
elegeu os prazos de quitação e, de conseguinte, o valor das 
parcelas de amortização, de acordo com as cláusulas primeira e 

/-""' segunda do contrato de empréstimo, em anexo. 

Além de evidenciar condições para assim contratar, no que 
respeita à margem consignável, a Recorrente firmou as 
AUTORIZAÇÕES PARA O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 
E/OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE, em anexo, ratificando a 
perfeita ciência sobre os valores mensais certos e fixos das 
parcelas de amortização, dos prazos para a quitação e do total a ser 
restituído, no instrumento contratual. 

Portanto, não se há admitir a utilidade da declaração de 
insolvência civil, uma vez que não há nenhuma garantia real para 
assegurar a quitação da assistência financeira obtida pela 
Recorrente, vista a inviabilidade de ser desconstituido o pacto, sob 
o pretexto do endividamente, ANTERIOR, alardeado somente após a 
fruição do crédito. 

SINOPSE DO CONTRA TO DE EMPRÉSTIMO 

Valor Financiado: 

Prazo de Amortização: 

Inicio de pagamento: 

Previsão de quitação: 

Parcela de amortização: 

R$ 13.687,49 

4BMESES 

SETEMBR0/2012 

agosto/2016 

R$ 239,36 



Os documentos acostados pela parte Recorrida não deixam 
nenhuma margem de duvida sobre a modalidade de pagamento avençada, a 
qual tem como apoio os vencimentos mensais que são absolutamente 
diferenciados, para melhor, da população em geral. 

Alias, como dito, em defesa, a arquitetura da apelante, em 
obter a asistencia financeira, três meses antes, da propositura da ação é 
ato que configura a litigância de má-fé, pois ao· celebrar o contrato fez a 
demonstração, cabal, das sua capacidade e condições de honrar com a 
obrigação voluntariamente assumida em razão dos vencimentos junto ao 
IPERGS. 

Portanto, com razão a r. sentença que se ateve à 
natureza da operação, à modalidade de pagamento ajustada 
(consignação em folha de pagamento), fins de julgar pela 
impropriedade da demanda eleita pela Apelante. 

ls. REQUERIMENTOS 

5.1 REQUER o acolhimento da preliminar para o efeito de não ser 
conhecido, por afronta aos artigos 514 e 515, do CPC e, se assim não 
entender, o que se não espera - no mérito, seja mantida, integralmente, a r. 
sentença, mantidos os pagamentos decorrentes da avença que se 
enquadra no decreto estadual n° 43.574/05. 

5.2 REQUER, na fase recursal, seja decretada a sucumbência da 
Apelante no que tange aos honorários advocatícios, confor4me preceito 

-~ do artigo 20, do CPC, considerado o trabalho e zelo profissional, mantido 
o decaimento da mesma referente às custas processuais. 

Termos que pede e espera deferimento 
Porto Alegre, 18 de março de 2013. 
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- ~ MAGALHAES MEDEIROS 

---ADVOGADOS ASSOCIADOS---

........... Exci:Li:NrísSIMci seNHoR ooúroR Ju1i oi: DIREITÓ DA: ·vARÁ cívEL oo FÓRÓ .. 
REGIONAL DO PARTENON DA COMARCA DE PORTO ALEGRE 

PROCESSO N.0 001/1.12.0295265-9 

PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, entidade já devidamente qualificada nos autos da AÇÃO DE 
DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL movida por JOSEFINA GONÇALVES 
DIAS, vem por seus procuradores signatários, respeitosamente à presença 
de Vossa Excelência, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação 
interposto pela Autora contra decisão que indeferiu a petição iniciaL de 
acordo com as razões de fato e de direito que seguem em anexo, 
requerendo sejam as mesmas recebidas e processadas de acordo com a 
lei e encaminhadas ao Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Termos em que 
Pede Deferimento. 

Porto Alegre, 22 de março de 2013. 

CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS 
OAB/RS 60.702 

VANESSA ESCOBAR PRESTES 
OAB/RS 65.993 



MAGALHÃES MEDEIROS 
---ADVOGADOS ASSOCIADOS---

........ ··········· .. . EGRÉGIOTRiBÜNAL DE JUSTIÇA 

COLENDA CÂMARA, 

EMÉRITOS DESEMBARGADORES, 

PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, entidade devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 
vem através de seus procuradores signatários, respeitosamente à presença 
de Vossas Excelências, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 
APELAÇÃO interposto por JOSEFINA GONÇALVES DIAS, contra a v. decisão 
prolatada, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, indeferindo 
a inicial por falta de interesse processual. 

Entende a Recorrida que a decisão de extinção deve 
restar mantida, pelas razões de fato e direito que seguem. 

I DOS FATOS 

A Recorrente ingressou com a presente ação visando 
à declaração de insolvência mediante a alegação de que seus gastos 
ultrapassam o valor de seus ganhos em virtude de empréstimos contraídos, 
o que vem acarretando sua incapacidade econômica para fazer frente 
até mesmo às despesas ordinárias. 

Diante disso, postulou liminarmente a suspensão de 
todos os descontos efetuados em folha de pagamento até a solução da 
lide, o que restou indeferido pelo juízo. 

Sem se instalar o contraditório, o MM julgador proferiu 
sentença extintiva do feito, indeferindo a petição inicial diante da ausência 
de interesse processual da Autora, visto que não possui patrimônio passível 
de penhora, o que afasta por completo a utilidade do processo. 

PRELIMINARMENTE 
DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

Eméritos Desembargadores, as razões recursais 
interpostas pela parte Apelante não merecem provimento, eis que 
desprovidas de qualquer fundamentação capaz de abarcar seus 
argumentos, bem como sua pretensão vai de encontro ao entendimento já 



MAGALHÃES MEDEIROS 
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............................................. ····················· ············ 

Ademais, resta esclarecer que as razões de recurso 
apresentadas pela parte Recorrente constituem, unicamente, cópia das 
alegações contidas na peça vestibular, eis que os pedidos permanecem 
idênticos, muito embora não tenham sido atendidos pelo julgador singular. 
Significa dizer que o recurso ora interposto não tem razão de ser, devendo 
ser mantida a sentença exarada em seus exatos termos. 

Logo, percebe-se a ausência de interesse recursal nos 
pontos ventilados, devendo ser negado provimento ao recurso de 
apelação interposto pela parte Autora. 

Portanto, confiando esta instituição Apelada no bom 
senso dos Doutos Desembargadores, assim como no conhecimento da 
realidade do mercado profissional da área jurídica, requer o integral 
improvimento do Recurso de Apelação interposto, eis que a presente 
demanda atendeu aos ditames legais preceituados e, da mesma forma, 
em consonância com os julgados dos Tribunais Superiores. 

I NOMÉRITO 

Ad cautelam, cabe referir que a pretensão da Apelante 
é desarrazoada e carente de fundamentos, pois é diametralmente oposta 
aos ditames legais, vez que o preceito que trata do tema é expresso ao 
referir que dá-se a insolvência quando as dívidas ultrapassam o patrimônio 
do devedor, conforme se vê: 

Artigo 748 do CPC. Dá-se à insolvência toda vez que as 
dívidas excederem à importância dos bens do devedor. 

Nesse sentido, cabe transcrever trecho do voto da MM 
Des.a Carmelita Brasil, Relatora no julgamento da AC n.0 2005.09.1.016915-4, 
T J DFT, julgado em 16/07/2008, in verbis: 

"Em que pese o parecer ministerial (fls. 95/99} 
entendendo ser a declaração de insolvência, na presente hipótese, 
medida desproporcional, inadequada e desnecessária, eis 
que o devedor não possui bens passíveis de constrição, além 
de estar desempregado, entendo que razão assiste a ora recorrente. 

Conforme dito alhures, o feito foi extinto, sem resolução 
do mérito, ao fundamento de que inexiste bens penhoráveis; logo, seria 
inútil o provimento judicial. 

Sobre a insolvência civil, assim dispõe o artigo 7 48 do 
CPC: 
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-·-·-·-·-·-··- ·---·-· -·-·-·-·-·-·-····················-··-·····-··-·-·~···-·-·-·····-·····-·-· -· 
"Art. 748- Dá-se à insolvência toda vez que as dívidas 

excederem à importância dos bens do devedor". 

Emerge da regra transcrita, seaundo a 
melhor interpretação, a meu sentir, que a declaracão de 
insolvência depende de um único pressuposto, a saber, 
que as dívidas excedam à soma dos bens disponíveis". 

Esse Egrégio Pretório também já se manifestou no 
sentido da ausência de interesse processual na declaração de insolvência 
civil no caso do devedor não possuir bens passíveis de constrição, conforme 
ementa adiante colacionada: 

Ementa: INSOVENCIA CIVIL. INEXISTENCIA DE BENS 
PASSIVEIS DE PENHORA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTINDO BENS 
PASSIVEIS DE SEREM PENHORADOS, NAO HA INTERESSE PRATICO EM SE 
DECLARAR A INSOLVENCIA CIVIL DO DEVEDOR. A EXISTENCIA DE BENS 
CONSTITUI PRESSUPOSTO LEGAL E LOGICO DA DECLARACAO DE 
INSOLVENCIA, HAJA VISTA INSTAURAR UM CONCURSO DE CREDORES QUE 
COMPARTILHARAO O ACERVO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. CORRETA A 
MAGISTRADA AO EXTINGUIR O FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 
APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível N° 598396117, Quinta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, 
Julgado em 1 0/06/1999) 

I CONCLUSÃO 

ANTE O EXPOSTO, restam demonstradas as razões pelas 
quais se sustenta o não-provimento das razões trazidas a reexame pela 
Autora, desde já requerendo a Apelada, seja negado provimento ao 
recurso interposto, visando à MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO 
MONOCRÁTICO, por tratar-se de medida de inteira e verdadeira JUSTIÇA! 

Porto Alegre, 22 de março de 2013. 

CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS 
OAB/RS 60.702 

VANESSA ESCOBAR PRESTES 
OAB/RS 65.993 
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DEPARTAMENTO PROCESSUAL - SEÇÃO CÍVEL 

TERMO DE RECEBIMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO 

3TOM 

Na data infra, estes autos foram recebidos, reqistrados 
e a sequir distribuídos por processamento eletrônico, na forma 
das normas reqimentais e do demonstrativo abaixo discriminado: 

Processo : 70053923314 70053923314 
Matéria 
Classe 
Subclasse: 

CÍVEL CNJ: 116958-11.2013.8.21.7000 

Ass.Princ: 

APELACAO 
DIREITO PRIVADO NAO ESPECIFICADO 
DIREITO CIVILIOBRIGACOES 

DADOS DO PRIMEIRO GRAU 
Processo 11202952659 
Comarca : PORTO ALEGRE - VARA CIVEL REG PARTENON (ANTIGA 2.CIVEL) 
Classe : PROCESSO DE CONHECIM 
Juiz : Dr(a) JOSE ANTONIO COITINHO 
Folha Sentença: 100 Data Sentença: 1610112013 
Propositura : 0511212012 Valor da ação: 1.213,00 
Volume(s): 1 Folha(s): 168 Apenso(s): O Guia Preparo: O 

PARTES 
APELANTE 

JOSEFINA GONCALVES DIAS - A.JUD. 
ADV(S). FERNANDO SOARES WITT(RS55493) 

APELADO(A) 
ASPECIR PREVIDENCIA 

ADV(S). THANIA MARIA DUARTE E SILVA(RS11175) 
APELADO(A) 

PORTOCRED SIA - CRED, FINANC E INVESTIMENTO 
ADV(S). CASSIO MAGALHAES MEDEIROS(RS60702) 

VANESSA ESCOBAR PRESTES(RS65993) 

DISTRIBUIÇÃO 

17. CAMARA CIVEL 
Relator: Exma DESA LIEGE PURICELLI PIRES 
Tipo: SORTEIO AUTOMÁTICO 

Remessa a 17. CAMARA CIVEL 

Recebido em 

Data: 0210412013 

I I 

RECEBIMENTO E CONCLVSÃO 
Nesta data, recebi o• presentes autos,fazendo-06 
conclusos ao Exmo. Sr. Des Relator. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
· TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

LPP 
N° 70053923314 
2013/CÍVEL 

APELAÇÃO CÍVEL 

N° 70053923314 

JOSEFINA GONCALVES DIAS 

ASPECIR PREVIDENCIA 

PORTOCRED S/A - CRED, FINANC E 
INVESTIMENTO 

DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

APELANTE 

APELADO 

APELADO 

DESPACHO 
Vistos. 
Tratando-se d ação de insolvência civil, em que se discute 

limitação temporária ao ex rcício de atos da vida civil, há intervenção do 
Ministério Público. 

Assim, conve o o julgamento em diligência para dar vista ao 
Órgão Ministerial. · 

Cumpra-se. i 
I 

Diligências legais 
Porto A , 29 e 2013. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

17a Câmara Cível 

Apelação Cível n. 0 70053923314 

Origem: Porto Alegre 

Apelante: Josefina Gonçalves Dias 

Apelados: Portocred S/ A - Crédito, Financiamento e Investimento e 

ASPECIR Previdência 

Relator: Desembargador Luiz Renato Alves da Silva 

,_. Parecer 

I 
'--:._..-

Eminente Relator: 

Trata-se de recursos de apelação interposto por 

Josefina Gonçalves Dias, uma vez que inconformada com a respeitável 

· sentença das fls. 100/101, que indeferiu a petição inicial, julgando a autora 

carecedora da ação de insolvência, ante a inexistência de bens passíveis de 

arrecadação, forte no artigo 267, incisos I e VI, do Código de Processo 

Civil, figurando no polo passivo da relação processual Portocred S/ A -

Crédito, Financiamento e Investimento e ASPECIR Previdênci,y.a.._._.._~ 

Sustenta, resumidamente, a em suas 

razões recursais, que a utilidade da declaração de insol ência independe da 

existência de bens penhoráveis, pois a arrecadação, qu se dá 

segundo momento, abarca o patrimônio presente e futuro do de 

ser possível, assim~ o pagamento dos débitos com bens que 

/: 
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integrar o patrimônio no futuro. Arremata, estabelecendo que, no caso 

concreto, deve ser aplicado por este órgão fracionário o disposto no § 3° do 

artigo 515 do Código de Processo Civil. Pugna, nestes termos, pelo 

provimento do recurso de apelação (fls. 147/154). 

Com as contrarrazões de apel~ção (fls. 158/164 e 

165/168), subiram os autos a esta instância e vieram com vista ao signatário 

para parecer. 

É o breve relatório. 

O recurso é tempestivo (fls. 144 e 147) e foi 

devidamente preparado (fl. 155), devendo ser conhecido. 

É caso de provimento. O encerramento anômalo 

pela> inexistência ou insuficiência de ativo por parte do insolvente só é 

possível após a superação da fase pré-concursal. Não se pode, de início, 

falar em ausência de interesse das partes pela inexistência de bens 

· penhoráveis, uma vez que, da declaração de insolvência, exsurgem 

relevantes efeitos jurídicos, tanto no plano processual ( "v.g. ": eliminação 

de preferência por gradação de penhoras), como no plano material ( "v.g. ": 

vencimento antecipado das dívidas), situação que desvela o interesse 

· justificador do· exercício do direito de ação. Esse é a doutrina de Humberto 

Teodoro Júnior: 

"Tanto em doutrina como em juris 

afirmou não ser admissível o processamento da insolvência 

quando, anteriormente · em execução singular, já tiver 

comprovada a inexistência de bens penhoráveis do deve or. 
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O argumento é o de que não se concebe execução 

seriJ objeto, e sendo a insolvência civil uma forma de execução por 

quantia certa, tem, necessariamente, por objetivo a expropriação de 

bens para satisfazer o direito dos credores. 

A tese não merece acolhida, porque aborda 

apenas um ângulo da execução concursal. Na realidade, esse 

processo é complexo e não apenas uma 'execução forçada', como se 

dá com a execução singular. 

O procedimento de insolvência, por isso mesmo, 

não nasce como uma execução forçada, mas como um procedimento 

típico de conhecimento, que nada tem que ver com a existência ou 

inexistência de bens do devedor. Na primeira fase, o que se busca é a 

decretação de um estado jurídico novo para o devedor, com 

consequências de direito processual e material, tanto para o 

insolvente como para seus credores. 

Não se pode, de início, falar em ausência de 

interesse das partes, pelo simples fato da ausência , de bens 

penhoráveis. 

Da declaração de insolvência decorrem 

consequências importantes, como a eliminação de preferência por 

gradação de penhoras, enquanto durar o estado declarado; . o 

vencimento antecipado de todas as dívidas; e, ainda, o gfj;LsJ.amgt!!O do ..----- -,,., 

devedor da gestão patrimonial, dos bens pres tes e futuros, o qtie 

evitará a disposição sub-reptícia de valores caso adquiridos após a 

sentença, a qualquer título; inclusive 'cau 

importante de todas, que é a extinção das dívidas 

11{ 
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Só que isto já é mais do que suficiente para 

dt:monstrar que o processo da insolvência Civil, em sua primeira fase, 

não pode ser obstado pela simples inexistência momentânea de bens 

penhoráveis. Apenas na segunda fase, que se abre com a 

arrecadação, é que o processo de insolvência se ,torna propriamente 

executivo. Aí, então, à falta de bens penhoráveis, ocorrerq a 

suspensão dos · atos executivos, seguida da declaração de 

encerramento do feito, para contagem do prazo de extinção das 

obrigações do insolvente. 

Ademais, a execução coletiva a que se destina o 

processo de insolvência afeta, amplamente, os bens atuais e os futuros 

(isto é, os que o devedor · vier a adquirir após a declaração de 

insolvência), afastando a todos da gestão e disponibilidade do 

·insolvente e dando, assim, maior significado à garantia patrimonial 

com que contam os credores. 

Como se vê, a inexistência de bens penhoráveis 

não pode impedir o ajuizamento nem da autoinsolvência, nem da 

insolvência requerida pelos credores, sob pena de privar a parte de 

·:.relevantes efeitos jurídicos, tanto no plano processual, como no 

material, situação essa que evidencia a configuração de interesse 

justificador do direito de ação" (grifou-se, "in" A Insolvência Civil 

-Execução por quantia certa contra devedor insolvente--1g&--90L67, 6a 

~\ edição, Forense: Rio de Janeiro, 2009). 

No mesmo diapasão, ementa de a sto deste órgã 

fracionário, a saber: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 

CIVIL. PRIMEIRA FASE. ARTIGOS 748 E SEGUINTES DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. 

ÔNUS DA PROVA. A primeira fase do procedimento de insolvência 

civil obedece ao procedimento comum . de cognição e, nesse estágio, 

sua finalidade limita-se a apurar a insolvência do devedor. Assim, 

não pode ser obstado tal procedimento pela falta de demonstração 

por parte da credora que as dívidas ultrapassaram o patrimônio da 

ré, já que aqui apenas interessa a decretação de estado jurídico novo 

para a requerida, até porque afeta não só os bens atuais como os 

futuros. Portanto, a declaração de insolvência independe da 

existência de bens, além do que não tem o credor o ônus probatório 

de comprovar a insolvência e, muito menos, da existência de bens do 

devedor, e sim a este, consoante disciplina o inciso li do ar(igo 756 

do CPC, sob pena de ser declarado insolvente. APELAÇÃO 

PROVIDA" (Apelação Cível n. 0 70049433246, Relatora: Elaine 

Harzheim Macedo, julgado em 16.08.2012). 

~IWretnNd"estarte, é pelo conhecimento e 
. I ""'"" 

provimento do recurso d apelaçãd da p rte arltpra, para que seja julgado 
\ 

procedente o pedido decl ratório de "ns7 , e c a.) 

·--~:::::::-r\hr+-.f-14.Y_~_a_io_de 2013. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos ao 

Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . 

. · Relator(a). 

Em ... J..b.. de .. ~tt.~O ................. de 2013. 
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APELAÇÃO CÍVEL DIREITO · PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL 
INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE 
PENHORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 
O fato de o devedor não possUir bens passíveis de 
penhora não obstaculiza o pedido de insolvência civil, 
uma vez que a arrecadação prevista no inciso 11 ·do 

\ I 
\ I 

\ / ,, ,, 
'' ... RS--'"' 

artigo 751 do Código de Processo Civil abarca os bens 
presentes e futuros que integram a esfera de 
responsabilidade patrimonial do devedor. Ademais, a .,..... · 
declaração de insolvência ciyil, 9-!:!.ando manejada pelo 
próprio devedor, não tem por finalidade apenas o 
pagamento das dívidas, mas, por igual, a aplicação 
dos efeitos insculpidos nos arts. 751 e 752 do Código 
de Processo Civil; além daqueles previstos nos arts. 
774 e 775 daquele Diploma. Entendimento doutrinário 
e jurisprudencial. Desconstituição da sentença para 
fins de normal prosseguimento do feito. 
RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 

APELAÇÃO CÍVEL DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

N° 70053923314 COMARCA DE PORTO ALEGRE 

JOSEFINA GONCALVES DIAS 
ASPECIR PREVIDENCIA 
PORTOCRED S/A - CRED, FINANC E 
INVESTIMENTO 

ACÓRDÃO 

Vistos; relatados e discutidos os autos. 

APELANTE 
APELADO 
APELADO 

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Sétima 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar 
provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 
Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes 

Senhores DES.a ELAINE HARZHEIM MACEDO (PRESIDENTE E 
REVISORA) E DES. GELSON ROLIM STOCKER. 

Porto Alegre, 20 de junho de 2013. 

1 
Número Verificador: 700fi::l~2::l::l14?01::!100fiR17 
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DES.a LIÉGE PURICELLI PIRES, 
Relatora. 

RELATÓRIO 
DES.a LIÉGE PURICELLI PIRES (RELATORA) 

Adoto o relatório constante do Parecer do Ministério Público às 
fls. 171-173: 

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josefina 
Gonçalves Dias, uma vez que inconformada com a respeitável sentença 
das fls. 1001101, que indeferiu a petição inicial, julgando a autora 
carecedora da ação de insolvênçia, · ante a inexistência de bens 
passíveis de arrecadação, forte no artigo 267, incisos I e VI, do Código 
de Processo Civil, figurando no polo passivo da relação processual 
Portocred SIA - Crédito, Financiamento e Investimento e ASPECIR 
Previdência. 

Sustenta, resumidamente, a apelante, em suas razões recursais, 
que a utilidade da declaração de insolvência independe da existência de 
bens penhoráveis, pois a arrecadação, que se dá em um segundo 
momento, abarca o patrimônio presente e futuro do devedor. Diz ser 
possível, assim, o pagamento dos débitos com bens que vierem a 
integrar o patrimônio no futuro. Arremata, estabelecendo que, no caso 
concreto, deve ser aplicado por este órgão fracionário o disposto no § 3° 
do artigo 515 do Código de Processo Civil. Pugna; nestes termos, pelo 
provimento do recurso de apelação (fls. 1471154). 

Com as contrarrazões de apelação (fls. 1581164 e 1651168), 
subiram os autos a esta instância e vieram com vista ao signatário para 
parecer. 

Acrescento que no referido Parecer houve manifestação pelo 
conhecimento e provimento do recurso. 

Observado o previsto nos artigos 549, 551 e 552 do Código de 
Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado. 

É o relatório. 

VOTOS 
DES.a LIÉGE PURICELLI PIRES (RELATORA) 

Por atendimento aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade, conheço ·do recurso. 

2 
Número Verificador: 7005392331420131005817 
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No caso da presente ação de insolvência civil, é a própria 
autora quem, em razão de muitas dívidas e ausência de patrimônio que as 
cubra, requer seja declarada sua insolvência. 

Na sentença, a petição inicial foi· indeferida porque, em síntese, 
"inexistindo bens, não há porque nomear administrador, formular rol de 
credores e averiguar a preferência dos créditos, se, ao final, nada há para 
arrecadar e levar a hasta pública." 

Discute-se, então, se para o ajuizamento da ação de 
insolvência civil se mostra necessária ou desnecessária a existência de bens 
em nome do devedor. 

Entendo pela desnecessidade, uma vez que, na inicial, devem 
apenas ser narrados os fatos pelos· quais ·se reputa estar diretamente 
caracterizado o estado econômico de insolvência (art. 748) ou os elementos 
indiciários que levem a esse resultado (art. 750). 

Quanto aos bens, a própria lei, no art. 750, I e 11, do CPC, 
estabelece as hipóteses de presunção relativa de insolvência, quais sejam: 
1) o devedor não possui bens livres e desembaraçados para nomear à 
penhora; 2) foram arrestados bens do devedor, com base no art. 813, I a 111. 

A eficácia da sentença da insolvência civil será justamente de 
declarar a situação jurídico-econômica de insolvabilidade, bem como 
constitvir novo status ao devedor, sujeitando-o, e a seus credores, a regime 
jurídico especial. 

A arrecadação de todos os bens suscetíveis de penhora, ato 
previsto no inciso 11 do art. 751 do CPC, abarca os integrantes da esfera de 
responsabilidade patrimonial do devedor, presentes. e futuros, não se 
podendo olvidar, de outra banda, que a declaração de insolvência civil 
manejada pelo próprio devedor não tem por finalidade apenas o pagamento 
das dívidas, mas, por igual, a aplicação dos efeitos insculpidos nos arts. 751 
e 752 do Código de Processo Civil, além daqueles previstos nos arts. 774 e 
775 daquele Diploma. 

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE BENS 
PASSÍVEIS DE PENHORA. 
- A inexistência de bens passíveis de penhora não enseja a 
extinção de ação que busque a declaração da insolvência 
civil, remanescendo o interesse na declaração, tanto por 
parte do próprio devedor, quanto de credor. Recurso 
provido. 
(REsp 586414 I RS; 3a Turma; Rei. Min. Nancy Andrighi; j. 
em 16.11.2004; DJ 01.02.2005 p. 545) 

3 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. 
PRIMEIRA FASE. ARTIGOS 748 E SEGUINTES DO 
CÓDIGO. DE PROCESSO CIVIL. ES.TADO DE 
INSOLVÊNCIA. ÓNUS DA PROVA. A primeira fase do 
procedimento de insolvência civil obedece ao procedimento 
comum de cognição e, nesse estágio, sua finalidade limita
se a apurar a insolvência do devedor. Assim, não pode ser 
obstado tal procedimento pela falta de demonstração por 
parte da credora que as dívidas ultrapassaram o patrimônio 
da ré, já que aqui apenas interessa a decretação de estado 
jurídico novo para a requerida, até porque afeta não só os 
bens atuais como os futuros. Portanto, a declaração de 
insolvência ind(3pende da existência de bens, além do que 
não tem o creçlor o ônus probatório . de comprovar a 
insolvência e, muito menos, da existência de bens do 
devedor, e sim a este, consoante disciplina o inciso 11 do 
artigo 756 do CPC, sob pena de ser declarado insolvente. 
APELAÇÃO PROVIDA. 
(Apelação Cível n. o 70049433246, Relatora: Elaine 
Harzheim Macedo, julgado em 16.08.2012). 

O entendimento aqui aplicado também se encontra doutrinado, 
como s.e percebe do seguinte trecho: 

Tanto em doutrina como em jurisprudência já se afirmou não ser 
admissível o processamento da insolvência civil quando, anteriormente, 
em execução singular, já tiver sido comprovada a inexistência de bens 
penhoráveis do devedor. 

O argumento é o de que não se concebe execução sem objeto, e 
sendo a insolvência civil uma forma de execução por quantia certa, tem, 
necessariamente, por objetivo a expropriação de bens para satisfazer o 
direito dos credores. 

A tese não merece acolhida, porque aborda apenas um ângulo da 
execução concursal. Na realidade, esse processo é complexo e não 
apenas uma execução forçada, como se dá com a execução singular. 

O procedimento de insolvência civil, por isso mesmo, não nasce 
como uma execução forçada, mas como um procedimento típico de 
conhecimento, que nada tem que ver com a existência ou inexistência 
de bens do devedor. Na primeira fase, o que se busca é a decretação 
de um estado jurídico novo para o devédoi; com conseqüências de 
direito processual e material, tanto para o insolvente como para seus 
credores. .· · 

Não se pode, de início, falar em ausência de interesse das partes, 
pelo simples fato da ausência de bens penhoráveis. 
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Da declaração de insolvência decorrem consequencias 
importantes, como a eliminação de preferência por gradação de 
penhoras, enquanto durar o estado declarado; o vencimento antecipado 
de todas as dívidas; e, ainda, o afastamento do devedor da gestão 
patrimonial, dos bens presentes e futuros, o que evitará a disposição 
sub-reptícia de valores acaso adquiridos após a sentença, a qualquer 
título, inclusive causa mortis; e a mais importante de todas, que é a 
extinção das dívidas do insolvente. 

Só isto já é mais do que suficiente para demonstrar que o 
processo da insolvência civil, em sua primeira fase, não pode ser 
obstado pela simples inexistência momentânea de bens penhoráveis. 
Apenas na segunda fase, que se abre com a arrecadação, é que o , 
processo de insolvência se torna propriamente executivo. Aí, então, à . 
falta de bens penhoráveis, ocorrerá a suspensão dos atos executivos, . · 
seguida da declaração de encerramento do feito, para contagem do ·. 
prazo de extinção das obrigações do insolvente. ·· 

Ademais, a execução coletiva a que se destina o processo de 
insolvência afeta, amplamente, os bens atuais e os futuros (isto é, os 
que o devedor vier a adquirir após a declaração de insolvência), · 
afastando a todos da gestão e disponibilidade do insolvente e dando, 
assim, maior significado à garantia patrimonial com que contam os 
credores. 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. A Insolvência Civil. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Forense. p. 62-63) 

Assim, como o fato de o devedor não possuir bens passíveis 
de penhora não obstaculiza o pedido de insolvência civil, vai desconstituída 
a sentença de extinção para que o processo tenha seu normal 
desenvolvimento. 

DISPOSITIVO 
Com essas considerações, dou provimento à apelação, 

desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de 
origem para normal prosseguimento do feito. 

É o voto. 

DES.a ELAINE HARZHEIM MACEDO (PRESIDENTE E REVISORA) - De 

acordo com o(a) Relator(a). 

DES. GELSON ROLIM STOCKER- De acordo com o(a) Relator(a). 

5 
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DES.a ELAINE HARZHEIM MACEDO - Presidente - Apelação Cível n° 

70053923314, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO." 

Julgador( a) de 1 o Grau: JOSE ANTONIO COITINHO 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: LIEGE PURICELLI PIRES 
N° de Série do certificado: 5947F933F981 E3B1 DB663196704CFOEF 
Data e hora da assinatura: 20/06/2013 14:43:29 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço 
http://www.tjrs.jus.br/verificadocs/ .e digite o seguinte número verificador: 
7005392331420131005817 
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N° 70053923314 COMARCA DE PORTO ALEGRE 

APELAÇÃO CÍVEL DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CERTIDÃO MP 

CERTIFICO e DOU FÉ que intimei pessoalmente o(a) 

representante do Ministério Público da decisão retro, na data de sua efetiva 

assinatura. 

12/2013 212 

Elenise Lanes Volkweis, 
Secretária. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ARMANDO ANTONIO LOTTI 
N° de Série do certificado: OF6F7A1221AA5FC8BADD5745F9382AD4 
Data e hora da assinatura: 21/06/2013 10:27:01 

Signatário: ELENISE LANES VOLKWEIS 
N° de Série do certificado: 5999D31734552CA429558738A168F77F 
Data e hora da assinatura: 21/06/201315:00:44 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço 
http://www.ljrs.jus.br/verificadocs/ e digite o seguinte número verificador: 
7005392331420131026478 
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C E R T I D Ã O 

70053923314 

CERTIFICO, para ciência das partes interessadas, que, em 26 de junho de 
2013, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n 2 5107 a 
Nota de Expediente n 2 605/2013, considerando-se como data da publicação 
o primeiro dia útil que se seguir, de conformidade com o art. 4 2 da Lei 
n 2 11.419, de 19 de dezembro de 2006, com a seguinte decisão: 

70053923314 (CNJ: 
116958-11.2013.8.21.7000) DIREITO 
PRIVADO NAO ESPECIFICADO - VARA CIVEL 
REG PARTENON (ANTIGA 2.CIVEL) PORTO 
ALEGRE (1/11202952659) JOSEFINA 
GONCALVES DIAS (ADV(S) FERNANDO SOARES 
WITT), APELANTE; ASPECIR PREVIDENCIA 
(ADV(S) THANIA MARIA DUARTE E SILVA), 

APELADO(A); PORTOCRED S/A CRED, 
FINANC E INVESTIMENTO (ADV(S) CASSIO 
MAGALHAES MEDEIROS, VANESSA ESCOBAR 
PRESTES}, APELADO(A). 
"À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO 
RECURSO." 

Porto Alegre, 26 de junho de 2013. 

ELENISE LANES VOLKWEIS, 
Secretária. 
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CERTIFICO que, em 29 de julho de 2013, transitou em julgado o venerando acórdão. 
Dou fé. 

Leonardo Bahia Nunes da Silva 
Secretário de Câmara Substituto 

REMESSA 

Faço remessa dos autos a( o) V ARA CIVEL REG PARTENON (ANTIGA 2.CIVEL) 
-PORTO ALEGRE. 

Porto Alegre, 5 · e agosto de 2013. 

L ~ 
Leonardo Bahia Nunes da Silva 
Secretário de Câmara Substituto 
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001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Ciente da decisão da Superior Instância. 

Vista à autora e ao réu já citado do retorno dos autos, em dez 

dias. 

Diligências legais. 

Em 28/08/2013 

; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 1133/2013, expedida em 30 de 

agosto de 2013, foi disponibilizada na edição nº 5154 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 02/09/2013, considerando-se publicada no primeiro dia útil 

que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

- Josefina 

0038130-

Dias (pp. Fernando Soares Witt) 

Gonçalves 

X Aspecir 

(pp. Thania Maria Duarte e Silva) e 

Portocred S.A. (pp. Cassio Magalhães 

Medeiros e Vanessa Escobar Prestes). Vistos. 

Ciente da decisão da Superior Instância. Vista 

à autora e ao réu já citado do retorno dos 

autos, em dez dias. Diligências legais. 

Porto Alegre, 

'2.-..l 

Escrivão(ã) I Oficial Aju 



---ADVOGADOS ASSOCIADOS---

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO PARTENON DA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 

li ~~~J~~llll 
Processo n°: 001 /1.12.0295265-9 

PORTOCRED S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 
sociedade mercantil com sede em Porto Alegre/RS inscrita no CGC/MF sob o n" 
203.756.230-49 vem, através de seus procuradores signatários, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, apresentar CONTESTAÇÃO diante da presente Ação 
Declaratória de Insolvência Civil ajuizada por JOSEFINA GONÇALVES DIAS pelos fatos 
e fundamentos a seguir expostos. · 

PRELIMINARMENTE 

Ab initio, cabe ressaltar que a Requerida NÃO ACEITA O 
ENCARGO DE ADMINISTRADOR DA MASSA. 

I NOMÉRITO 

A Autora firmou com a instituição financeira o contrato de 
empréstimo pessoal número 3801285605, no qual através de carnê comprometeu-se 
a realizar o pagamento de 36 parcelas no valor de R$ 1.791,52 (seiscentos e 
quarenta e um reais com oitenta e sete centavos) cada, sendo o primeiro 
pagamento datado para o dia 20/11/2012 e o último para 20/10/2015. 

O montante das parcelas a vencer no contrato da Autora 
atualmente é de R$ 46.579,50 (quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais 
com cinqüenta centavos), conforme planilha atualizada do déb,ito em anexo. 



MAGALHÃES MEDEIROS 
---ADVOGADOS ASSOCIADOS---

Este valor não é suficiente para que a Autora seja declarada 
insolvente perante esta instituição financeira, haja vista a possibilidade de resolução 
da dívida de forma administrativa, sendo possível que a Autora procurasse a 
financeira para renegociar o seu débito. 

Aliás, tais acontecimentos no cotidiano ocorrem 
diuturnamente, sendo impossível por parte do judiciário absorver, via ação de 
insolvência, todos os devedores que por fatos diversos deixam de adimplir com os 
seus débitos. 

Tal medida judicial eleita pela Autora foi elaborada pelo 
legislador diante de situações extremas que justificariam medidas jurídicas com a 
devida repercussão social pelo fato da inadimplência . Note-se que o contrato em 
tela sequer diz respeito a valores extremamente substanciais e o débito existente 
representa valores menores ainda, os quais poderiam ter sido renegociados, se 
houvesse interesse da Autora. 

Não é outro o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de 
Justiça: 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA. Patente exagero, no caso 
concreto, a revelar a desnecessidade da medida pleiteada. Demanda manejada como sucedâneo da 
cabível ação de cobrança, de forma inaceitável, pois que representa custo elevados e dilatação do iter 
que conduziria até o crédito buscado, de forma irrazoável. Inviabilidade de dirigir-se a pretensão, de 
conseqüências notadamente gravosas, a propósito, contra cooperado, membro da própria 
demandante. Excepcionalidade da medida que não se harmoniza com o caso concreto, sendo 
diminuto o alegado crédito. Precedentes. Improcedência da demanda. Apelo IMPROVIDO. {Apelação 
Cível NQ 70031493414, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Francisco 
Pellegrini, Julgado em 10/11/2009} 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA 
DE DÍVIDA. MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA JURÍDICA E SOCIALMENTE PELO FATO DA 
INADIMPLÊNCIA EM UM CONTRATO QUE, SEQUER, DIZ RESPEITO A VALORES EXTREMAMENTE 
SUBSTANCIAIS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS MOVIDAS PELA MESMA 
COOPERATIVA ORA AUTORA EM IGUAL SENTIDO, AS QUAIS VÊM SENDO REFUTADAS POR ESTA 
CORTE. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Ng 70035676865, Décima 
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado 
em 15/09/2010} 

Mesmo assim, esta entidade fazendo jus a sua 
liberalidade diante do caso em tela, apresenta proposta de acordo 
para que a devedora regularize seu débito junto a esta instituição 
financeira da seguinte forma: 

2 



MAGALHÃES MEDEIROS 
---ADVOGADOS ASSOCIADOS---

- TOTAL DA DÍVIDA ATUALIZADA: R$ 46.579,50 
(quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais com 
cinqüenta centavos) 

PROPOSTA PARA PAGAMENTO À VISTA: R$ 2.513,68 
(dois mil, quinhentos e treze reais com sessenta e oito centavos). 

Ante o exposto, a entidade Financeira Requer: 

a) A declaração de TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL PROPOSTA PELA AUTORA DIANTE DA 
FALTA DE EXPRESSIVIDADE DOS VALORES CONTRATADOS COM ESY.A INSTITUIÇÃO; 

b) Alternativamente, caso sejam aceitos os argumentos trazidos 
pela Autora, o que se admite apenas hipoteticamente, requer seja a Autora 
intimada antes da convocação dos demais credores para que se manifeste quanto 
à proposta de acordo apresentada. 

c) Caso não aceita a proposta de pagamento com desconto, 
requer a instituição a execução do valor total do débito apresentado por concurso 
universal de credores, conforme artigo 751 111 do CPC; 

d) Por fim, requer sejam as futuras intimações publicadas 
exclusivamente em nome de CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS- OAB/RS 60.702. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Porto Alegre, 09 de setembro de 2013. 

CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS 
OAB/RS 60.702 

\~~ 
VANESSA ESCOBAR PRESTES 

OAB/RS 65.993 
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Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da 
MM. Vara Cível do Forum Regional do Partenon de Porto Alegre
RS 

URGENTE!!! 

Objeto: Prioridade na Tramitação -
análise da petição de fls. 97 ~ 99. 

Prosseguimento no feito -

Ref. Proc. N 001/1.12. 0'295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, nos '"-~utos da AÇi.O 
DECLARATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO "DpS EFEITOS DA 
TUTELA, vem, perante Vossa Excelência, mui to respeitosamente, 
por seu procurador firmatário, "ut" instrumento de mandatos de 
fls., em observância ao determinado ao despacho de fls~r dizer 
e requerer o quanto segue: 

A vista do despacho de V. Exa., nos deixandO 
"ciente da decisão da Superior Instância." Bem como, trazendo 
vista à autora e ao réu já citado ~o retorno dos autos", nos 
manifestamos no sentido de dar proseguimento no feito. 

Outrossim, importa registrar, que temos, ante a 
doutrina e a jurisprudêncai que tratam do caso em tela, nem ao 
menos haveria necessidade de citar os credores, nesse primeiro 
momento, conforme já explicitado na petição de fls. 97 a 98; 

Dessa forma, repisamos o pedido para que V. Exa., 
dê prosseguimento ao feito, com a análise da petição de fls. 
97 a 98, uma vez que já existem todas as provas necessárias 
para o julgamento imediato da presente de manda. 

De outra· sorte, cumpre-nos, nessa mesma esteira 
destacar, inclusive, o PARECER DA PROCURADORIA DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL fls.171 a 173, no qual opnou pela 
procedência da presente ação de insolvência civil. 

a. 

b. 

Ante o exposto, requer: 

Seja dado prosseguimento no feito, 
bem como, analisado a petição de 
fls.97 a 98, medida que se impõem. 
Outrossim, requer, 
dado prioridade no 
todos os motivos já 

também, 
tramitação 

esxpostos. 

seja 
por 

~' ,-

(· 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORiO ALEGRE 

VARA CIVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 

AV. Cel. Aparício Borges, 2025 

Processo n°: 

Natureza: 

Autor: 

Juiz Prolator: 

Data: 

Vistos etc. 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 

Josefina Gonçalves Dias · 

Juíza de Direito- Dra. Nelita Teresa Davoglio · 

13/11/2013 

Josefina Gonçalves Dias ajuizou pedido de Declaração de Insolvência 

alegando; eni síntese; não estar conseguindo· quitar seus dívidas em face da precária 
. . .:s~ . 
situação econômica narrada na inicial. Referiu a existên-cia de inúmeras dívidas junto a 

: . . . '; _. . . 

instituições financeiras e a impossibilidade liquidá-las. Adu:ziu ser pensionista e que os bens 

que possui são insuficientes para cobrir as dívidas existentes. Requereu a concessão de 

tutela antecipada para declarar o vencimento antecipado das dívidas descritas na inicial, 

com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento, e a formação de fundo para 

pagamento dos credores,correspondente a 30% de seus vencimentos. Pediu a declaração 

do estado de insolvência. Juntou documentos, arrolando os credores na fl.12. 

Após emenda à inicial (fls.71/92), foram recolhidas as custas (fl.93). 

Determinada a citação (fl.94), a autora manifestou-se requerendo a apreciação do 
. : . . . 

pedido de tutela antecipada e a reconsideração do. despacho que d~terminou a cit~ção 
(fls.97/980. 

Indeferida a inicial (fls.100/101). 

A credora ASPECIR PREVIDECIA ofereceu contestação nas fls.103/110. 

Sobreveio apelaÇão (fls.147/155) e o recurso foi provido, desconstituindo a 
. . . 

sentença para fins de prosseguimento do feito (fl.176/181 ). 

Com o retorno dos autos, a credora Portocred manifestou-se dizendo não ter;! .· 
., 

;_{ 

interesse em assumir ó encargo de administradora da massa. Fo,rmulou proposta de acordo •. • '· · 

~/crificador: 00111 

. ,_ .. 



. ·" 

~ \· 

\ ~ ~~· 
., ··:· ... 

t • \ . t 
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ESTADO DO RIO (7RJUIDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

declinando o valor pretendido para liquidação do débito (fls.134/136). 

A autora manifestou-se postulando o imediato julgamento, com apreciação dos 

pedidos formulados nas fls.97/98. 

Vieram os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Trata-se de pedido de insolvência civil formulado pela autora, que alega, em 

síntese, não ter condições nem bens suficientes para o pagamento de todos os seus 

credores. 

A possibilidade do pedido de auto-insolvência já restou examinada no acórdão que 

desconstituiu a sentença e determinou o processamento do pedido, vez que a inexistência . 

de bens não obstaculize o pedido de insolvência civil, pois, "quando manejada pelo próprio 

devedor, não tem por finalidade apenas o pagamento das dívidas, mas, por igual, a aplicação dos 

efeitos insculpidos nos art. 751 e 752 do CPC, além daqueles previstos nos arts. 774 e 775 do 

·Diploma legal "(f/.176). 

Com efeito, a insolvência civil não se caracteriza pela falta de pagamento ou pela 

impossibilidade de cumprimento da obrigação creditória, mas sim pela insuficiência de bens, 

pela inferioridade do ativo em relação ao passivo, de modo que não se apresenta o devedor 

em condições de pagar todos os seus devedores (artigo 748 do CPC). 

Na primeira fase do procedimento de insolvência civil a finalidade é . apurar a 

insolvência do devedor, razão pela qual não há necessidade de citação dos credores. Da 

declaração de insolvência decorrem consequências importantes, como a eliminação de 

preferência por gradação de penhoras, enquanto durar o estado declarado, o vencimento 

· antecipado de todas as dívidas, e, ainda, o afastamento do devedor da gestão patrimonial, 

dos bens presentes.e futuros. A propósito: 

DECLARAÇAO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRIMEIRA FASE .. ESTÁGIO PRÉ

CONCURSAL. FASE DESTINADA UNICAMENTE À DECLARAÇAO DE 

INSOLVÊNCIA. ESTÁGIO MERAMENTE DE CONHECIMENTO . 
DESINTERESSA A EXISTÊNCIA DE BENS. A fase inicial do procedimento de 

insolvência civil obedece ao procedimento comum de cognição e,. nesse 
estágio, sua finalidade é de apenas apurar a insolvência do devedor. Assim, 
não pode ser obstado este procedimento pela falta de demonstração por 

.:? 

2.8. 

<. ~-----
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EST.ADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

' . ' . .- ~ 

parte da credora que as dívidas ultrapassam o patrimônio do réu, já que 

aqui apenas interessa a decretação de e_stado jurídico novo para o 
requerido. No caso, a insolvência civil, até mesmo porque afeta não só os 
bens atuais como os futuros. A declaração · de insolvência é direito do 

credor, como também é do devedor,· independentemente da existência de . 

bens, além do que não tem o credor o ôi1Us probatório de comprovar a 
insolvência e, muito menos, da existê"'cia de bens do devedor, ,i á que a este. ' ' 

sim cabe tal ônus, consoante disciplina o inciso 11 do artigo 756 do CPC, 
sob pena de ser declarado insolvente. Sentença desconstituída. ·Apelo 

provido. (Apelação Cível N° 70012358610,. Décima Nona Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 
1310912005). 

Na espécie, diante das alegações da autora, de que não possui bens suficientes 

para cobrir seus débitos, é de ser presumida a insolvência, razão pela qual acolho o pedido 

e declaro sua insolvência civil. 

Como consequência lógica, também deve ser acolhido pedido de tutela 

antecipada, para declarar o vencimento antecipado das dividas descritas na inicial, inclusive 

aquelas com desconto em folha de pagamento e conta corrente da autora. 

Também deve ser deferido o pedido de formação de um fundo para pagamento 
' ' 

.dos credores, no percentual de 30% dos vencimentos· da autora, providência que deverá 

ser tomada pelo administrador. 

Ante o exposto, DECLARO a insolvência do JOSEFINA GONÇALVES DIAS, 

produzindo as consequências previstas no art. 751 do CPC, nomeando como Administrador· 

·da massa o maior credor (art.761,CPC), -º'-ª-u.QiOr1()E_ ~~~~!~r __ ~arat, devendo prestar A 
compromisso no prazo de 24h. O endereço poderá ser localizado junto ao processo n° 

001/1052464110-6. 

~· Oficie-se, com urgência, às fontes pagadoras 
I 

cessem, de imediato, os descontos em favor dos credores. 
\ 

UFRGS e IPERGS para que 
,-'',;/

(___ .. ..----·""' 

·""\.: Expeça-se edital, com prazo de 20 dias, para que os credores apresentem a . 
, .-:;;? . -c· 

declaração de crédito acompanhada do respectivo título (artigo 761 do CPC). ~ 
1 

Aceitando o encargo, o Administrador deverá arrecadar todos os bens do devedor. f!/' . 

; ... 

.. 0038l3(J-.o~.:._2o~~ ::~.8.21·. 

'.; 

_; '' ~ 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Observe-se o disposto no artigo 762, parágrafos 1.0 e 2.0
, do CPC. 

~ie-se à Direção do Foro, para que dê. ciência .às demais Varas da presente 

declaração de·insolvência Ú' 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Porto Alegre, 13 de novembro de 2013. 

Nelita Teresa Davoglio, 

Juiza de Direito 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: NELITA TERESA DAVOGLIO . 

N" de Série do certificado: 39A773CC3E13A20E8EE9FE380639D688 

Data e hora da assinatura: 13/11/2013 15:45:17 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 
0011120295265900120134527650 
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ESTJ!.DO DO RIO C1RiillDE DO SUL 

'PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 

AV. Cel. Aparício Borges, 2025- CEP:90680570Fone: 51-3336-7588 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2013. 

Ofício nº: 1175/2013 - ao responder, mencionar o nº do processo 

Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001} 

Natureza: Declaratória de Insolvência 

Autor: Josefina Gonçalves Dias 

Réu: Aspecir e outros 

Parte que teve decretada a insolvência: 
Josefina Gonçalves Dias, brasileira, casada, branca, natural de São Luiz Gonzaga/AS, 

filha de Juventino Gonçalves e de Leonida Leite Gonçalves, nascida em 15/01/1951, RG 

8010832651/RS, CPF 167.879.940/87 

End: Rua Alcebíades Antônio dos Santos- Conj. Res. Cidade Jardim, 585, Nonoai 
Porto Alegre RS 91720-580 

Senhor(a) Oficial(a): 

Solicito a Vossa Excelência que dê ciência às demais Varas da declaração 

de insolvência da autora acima qualificada. 

Saudações, 

limo. Sr. 

Nelita Teresa Davoglio 

Juíza de Direito 

Juiz de Direito, Diretor do Fórum Central da 

Comarca de Porto Alegre. 

REMETIDO ELETRONICAMENTE 

ossig 1 

28-137-

001/2013/4574766 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 



EST.ADO DO RIO GRi\liDEDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL E 
INTERESSADOS 
Vara Cível do Foro Regional Partenon - Comarca de Porto 
Alegre PRAZO de: VINTE (20) DIAS. Natureza: Declaratória de 
Insolvência Processo: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-
04.2012.8.21.3001 ). Autor: Josefina Gonçalves Dias. 
Objeto: INTIMAÇÃO do público em geral e de interessados, nos 
termos do art. 761 do Código de Processo Civil, da declaração 
de insolvência da autora Josefina Gonçalves Dias, bem como 
para que os credores apresentem declaração de crédito 
acompanhada do respectivo título. PRAZO PARA 
HABILITAÇÃO: 20 dias. 
Porto Alegre, 18 de novembro de 2013. SERVIDOR: Tarso 
Siqueira. JUIZ: Nelita Teresa Davoglio. 

ossíg 

62-236-001/2013/4574510 
04.201? _R?i -~001) 

_....--··' 

1 
001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-



EST.ADO DO RlO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 

AV. Cel. Aparício Borges, 2025- CEP:90680570Fone: 51-3336-7588 

Ofício n2: 
Processo n2: 
Natureza: 

Autor: 

Réu: 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2013. 

1174/2013- ao responder, mencionar o nº do processo 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 

Josefina Gonçalves Dias 

Aspecir e outros 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 

Senhor Responsável: 

Requisito a Vossa Senhoria providências no sentido de que cessem, de 

imediato, os descontos em folha de pagamento da autora acima qualificada, tendo em vista 

declaração de insolvência proferida por este juízo. 

Saudações, 

limo Sr. 

Presidente do Instituto de Previdência do Estado do RS - IPE 

limo Sr. 

Reitor da Universidade Federal do Estado do RS - UFRGS 

ossig 

28-133-

1 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 



Excelentíssimo(a) Senhor( a) Doutora Juiz(íza) de Direito 

Da Vara Cível do Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre, RS. 

Processo nº 001/1.12.0295265-9 

COM URGÊNCIA!!! 

Expedição de Ofícios faltantes 

(instituições financeiras). 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador 

signatário, ut instrumento de mandato incluso, vem, respeitosamente, perante a 

autoridade de Vossa Excelência, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INSOLVÊNCIA, processo em epígrafe, expor e requerer o que segue: 

1. Conforme narrado na exordial, em que pesem os descontos 

realizados junto à folha de pagamento da autora, também ocorrem os mesmos 

pelas instituições financeiras indicadas, diretamente junto à conta-corrente. 

2. Nesse sentido, este MM. Juízo, de forma acertada, ao 

acolher o pedido declinado pela autora, consignou na r. Sentença: 

"Como consequência lógica, também deve ser 

acolhido pedido de tutela antecipada, para declarar o 

vencimento antecipado das dividas descritas na inicial, 

inclusive aquelas com desconto em folha de pagamento e 

conta corrente da autora." (g.n.) 

·~---1 

j 



q~ \ 

3. Entretanto, restou determinado fosse oficiado tão somente\ I 
às fontes pagadoras UFRGS e IPERGS. 

4. Impõe-se, destarte, seja também determinado a expedição 

de Ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul (BANRISUL). intimando-os que se abstenham de efetuar quaisquer 

descontos oriundos de empréstimos ou contratos de crédito firmados pela 

autora. 

5. Sinala-se que tal medida, além de consequência lógica da 

declaração de insolvência, conforme bem sinalado no decisum proferida por 

Vossa Excelência, também visa o respeito ao concurso universal a ser instituído, 

sob pena dessas instituições gozarem de situação de vantagem com relação a 

parte dos créditos que têm perante a autora (em detrimento dos demais 

credores). 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, digne-se 

Vossa Excelência de determinar, COM URGÊNCIA. seja oficiado à CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL e ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

(BANRISUL), intimando-os para se absterem de realizar descontos em conta

corrente de titularidade da autora relativos a quaisquer contratos de 

empréstimos e/ou créditos firmados pela autora, sob pena de aplicação de 

multa-diária por descumprimento, a ser fixada por este MM. Juízo. 

Dados conta-corrente CEF: 0958/001 00020476-2 

Dados conta-corrente BANRISUL: 0026/35.024740.0-2 

Requer, outrossim, a juntada do instrumento de mandato 

anexo, com o cadastramento do procurador ora signatário, mantendo-se o 

outorgado já constante dos autos. 

Espera deferimento. 



PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE(S): JOSEFINA GONÇALVES DIAS, brasileira, víuva, do lar, 

inscrita no CPF /MF sob o nº 167.879.940-87, residente e 

domiciliada na Rua Alcebíades Antônio dos Santos, 585, 

bairro Nonoai, CEP 91.720-580, em Porto Alegre, RS. 

OUTORGADA(S): FERNANDO SOARES WITT. advogado inscrita na 

OAB/RS sob o nº 55.493, com escritório profissional sito 

na Rua Celeste Gobbato, 120/401, Bairro Praia de Belas, 

CEP 90.110-160, fonejfax (51) 3225-6638, e FRANCISCO 

GONÇALVES DIAS JÚNIOR. advogado inscrito na OAB/RS 

sob o nº 45.526, com endereço na Rua Alcebíades Antônio 

dos Santos 585, bairro Nonnoai, CEP 91.720-580, fone 

(51) 8107-9499, ambos em Porto Alegre/RS. 

PODERES: Pelo presente instrumento particular de mandato, o(s) outorgante(s) 

nomeia(m) e constitui(em) os outorgados, em conjunto ou isoladamente, seus 

bastantes procuradores, onde com esta se apresente(m), outorgando-lhes os 

necessários poderes contidos nas cláusulas ad judicia et extra, para o fim 

especial de ajuizar AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL, podendo 

tudo praticar, requerer, transigir, desistir, reconvir, acordar, concordar, 

discordar, ratificar, receber quantias e dar quitação, retirar alvará, 

substabelecer, com ou sem reservas, enfim, praticar todos os atos necessários 

ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2013. 

Q I , ~ 

Josefina Gonçalves Dias 

CPF 167.879.940-87 

\ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Em que pese a petição retro, os ofícios emitidos são, 

justamente, para que cessem os descontos, diretamente na fonte, 

independentemente de quem seja o credor, razão pela qual não há 

necessidade de expedição de ofícios adicionais. 

Intime-se. 

DL. 

Em 20/11/2013 

1 
- --- - ·-· .. --..-. ...... ~ ......... ,.._ • --.JI"'\,... n..t ,...nf'\.f\ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 1576/2013, expedida em 22 de 

novembro de 2013, foi disponibilizada na edição nº 5212 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 25/11/2013, considerando-se publicada no primeiro dia útil 

que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

- Josefina 

Dias (pp. Fernando Soares Witt} 

0038130-

Gonçalves 

X Aspecir 

(pp. Thania Maria Duarte e Silva} e 

Portocred S.A. (pp. Cassio Magalhães 

Medeiros e Vanessa Escobar Prestes}. Vistos. 

Em que pese a petição retro, os ofícios 

emitidos são, justamente, para que cessem os 

descontos, diretamente na fonte, 

independentemente de quem seja o credor, razão 

pela qual não há necessidade de expedição de 

ofícios adicionais. Intime-se. DL. 

Porto Alegre, 

Escrivão(ã) I Of
1
icial Ajudante 



Excelentíssimo(a) Senhoro(a) Doutora Juiz(íza) de Direito 

Da Vara Cível do Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre, RS. 

Processo nº 001/1.12.0295265-9 

COM URGÊNCIA!!! 

1. Negativa de recebimento do Ofício pela 

UFRGS. 2. Demonstração de descontos 

realizados diretamente nas contas 

bancárias da Autora, a justificar a 

expedição de Ofício também às 

instituições bancárias. 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador 

signatário, vem, respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência, nos 

autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA, processo em epígrafe, expor 

e requerer o que segue: 

1. Primeiramente, a Autora pede escusas a Vossa Excelência 

por estar sendo insistente na questão dos Ofícios. Mas restará demonstrado que 

se trata de medida que se impõe, por decorrência da própria Sentença proferida. 

I - Negativa de recebimento do Ofício pela UFRGS 
(entidade pagadora). Necessidade de expedição de 
novo Ofício: 

f··.) 
(Jl --. 

($') 
t· . .) 
-·.] 

t 
\/ 



2. O Ofício destinado ao IPE foi devidamente protocolado 

junto à Assessoria Jurídica da autarquia, conforme se depreende do 

comprovante anexo (DOC. 01). 

3. Com relação à UFRGS, o Setor responsável entendeu que o 

Ofício era "vago", devendo discriminar as parcelas a serem suspensas. Dessa 

forma, a Requerente devolve o Ofício originariamente expedido, bem como 

junta o último Comprovante de Rendimentos do Beneficiário de Pensão 

(DOC. 02) emitido pela entidade pagadora. Desse documento, depreende-se que 

devem ser cessados os descontos das seguintes rubricas: 

"BANCO BGN- EMPRESTIMO- R$ 36,85- Prazo OS1 

BANCO BGN- EMPRESTIMO- R$ 48,11- Prazo OSO 

BIC- EMPRESTIMO- R$ 719,04- Prazo 049" 

4. Diante da situação narrada, necessária, com a máxima 

vênia, a expedição de novel Ofício para a UFRGS, com a devida discriminação 

das parcelas das quais devem cessar os respectivos descontos em folha, não se 

olvidando que referidos credores procederão sua devida habilitação 

posteriormente. 

S. 

11 - Da necessana expedição de Ofícios para as 
instituições financeiras. Existência de descontos 
realizados diretamente nas contas bancárias 
(independentes do desconto em folha): 

Reitera-se que este MM. Juízo, quando da prolação da r. 

Sentença de fls., assim consignou: 

"Como consequência lógica, também deve ser 

acolhido pedido de tutela antecipada, para declarar o 

yencimento antecipado das d,íyidas ciescritas na injcjal. 

inclusive aquelas com ctesconto em folha cfe pagamento e 

conta corrente da autora." (g.n.) 

S. Isso porque, conforme se depreende da exordial, bem como 

dos documentos que ora se juntam (DOCs. 03, 04, OS e 06), a Autora, além dos 



descontos realizados na folha de pagamento (pensão )1, também sofre 

descontos relativos a empréstimos e créditos contratados diretamente com 

as instituições bancárias. e que são descontadas diretamente junto às contas

correntes. 

6. Outrossim, também trata-se de medida preventiva. pois a 

ordem emanada aos órgãos pagadores não atingirá, num primeiro momento 

seus credores, não se olvidando, por exemplo, que o Banrisul (credor na folha de 

pagamento e instituição na qual a Autora recebe a aposentadoria do IPE) 

também poderá entender por reter os valores não retidos previamente pelo 

órgão pagador (IPE). 

7. Os documentos ora anexados (referidos no item 5 supra) 

comprovam os descontos realizados, a título de empréstimos, diretamente nas 

contas bancárias da Autora. Contudo, conforme já referido e, inclusive 

reconhecido em Sentença, todos serão intimados a habilitarem seus créditos, na 

forma da lei. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, digne-se 

Vossa Excelência, COM URGÊNCIA, de: 

a) Determinar a expedição de NOVO Ofício à UFRGS 

(entidade pagadora), determinando a ç__~s_s(lçãp_ im~diata 

dos descontos em folha de pagarm:mto _da A_tJj:ora, em 
/- -- -~--- ---

especial dos valores dos empréstimos devidamente 

discriminados no DOC. 02, em anexo; 

b) Determinar seja oficiado à CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL e ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL (BANRISUL), intimando-os para se absterem de 

realizar descontos em conta-corrente de 

titularidade da Autora relativos a quaisquer 

contratos de empréstimos e/ou contratos de 

créditos firmados por aquela, por força da declaração 

1 Limitados a 70% (setenta por cento) no IPE, e de 30% (trinta por cento) na UFRGS, incidentes sobre 
os valores de pensão. Diante da limitação em tela, os Bancos costumam fazer novos contratos 
vinculados não mais à folha de pagamento, mas diretamente à conta bancária, a fim de contornar 
referidas limitações. 



de insolvência, em conformidade com o dados abaixo 

sinalados: 

Dados conta-corrente CEF: Ag. 0958- C/C nº 001 00020476-2 

Dados conta-corrente BANRISUL: Ag. 0026- CjC nº 35.024740.0-2 

Nesses termos, 

Espera deferimento. 

OAB/RS 45.526. 



-----, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

~ «fo
r? •, ,_,-) ·' 

~" rv _,~ 

PODER JUDICIÁRIO 

! 

juízo: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Comarca de i 
Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: josefina Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: josefina Gonçalves Dias 
Local e data: Porto Alegre, 11 de setembro de 2018. 

CERTIDÃO 

Certifico que decorreu o prazo da Nota de Expediente nº 570/2018 sem que 
houvesse requerimento do Administrador udicial. 

Dou fé. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:~0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Publique-se e cumpra-se a decisão de fi. 1052. 

Porto Alegre, 12/09/2018. 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito. 

Este é um documento eletrÓrÍico assinado digitalment~ por: 
Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 
N° de Série do certificado: OOCED1 E4 
Data e hora da assinatura: 12/09/2018 16:14:03 I 
Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http:/lwww.tjrs.jus.br/verificadocs 1 
e digite o seguinte número verificador: 0011120295265900120183206293 1 

·--~---··-----~~~lmll~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ J 

Número Verificador: 0011120295265900120183206293 1 
001/1.12.0295265-9 (CNj:.0038130-04.2012.8.21.3001) 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n9 633/2018. expedida em 12 

de setembro de 2018, foi disponibilizada na edição nº 6349 no 

Diário da justiça Eletrônico do dia 14/09/2018, considerando-se 

publicada no primeiro dia útil que se seguir, em confon11idade com 

~-,, o art. 4º da Lei n9 11.419/2006. Dou fé. 

{CNJ 0038130-001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001} - Josefina Gonçalves 

55493/RS Dias 

e 

(pp. Fernando Soares 

Francisco Gonçalves 

45526/RS) X Josefina 

Witt 

Dias Júnior 

Gonçalves Dias 

(sem representação nos autos) . Intimado: 

Mazzardo e Coelho Advogados Associados (pp. 

Angelo Santos Coelho 23059/RS}. -~- Fl. 1052: 

Vistos. 1. Intime-se o Administrador a partir 

da petição de fls. 1038/1039. 2.Após 1 ao 

Ministério Público. * Fl. 1067: Vistos. 

Publique-se e cumpra-se a decisão de fl. 

1052. 

Porto .Alegre, 13/09/2018J 

Escrivão{ã) I Oficial Ajudante 

Assi~ado eletr~n~camente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
rnnflra autentlCldade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000601350079. 

Página 1/2 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DOCUMENTO ASSINADO POR 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 

f\ 
() ~y> 

eletrônico 
www. tjrsjus. br 

DATA 
13/09/2018 13h20min 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal 
n° 11.419/2006 de 1911212006, art. 1°, parágrafo 2°, inciso I/I. 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o 
endereço https:/lwww.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte 

número verificador: 0 0 0 0 6 0 13 5 0 0 7 9 111111111111111111111111111111111 



IVJAZLARDO & COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde 1986 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO 
DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO 
ALEGRE/RS. 

PROCESSO No 001/1.12.0295265-9 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente 
qualificada nos autos do de insolvência civil de JOSEFINA GONÇALVES DIAS, 
vem, respeitosamente perante V. Exa., dizer e requerer o que abaixo segue. 

Às fls. 1040/1042, complementada posteriormente pela petição de 
fls. 1055/1056, a Insolvente informou ter obtido êxito no contato com alguns dos 
credores para viabilizar o adimplemento das dividas com importantes descontos. 

Entre os credores relacionados, cita-se a PortoCred, a Caixa 
Econômica Federal que sub-rogou seu credito à Recovery e a Aspecir. 

Em relação à PortoCred S/ A Crédito, Financiamento e Investimento, 
as partes acabaram por entabular um acordo, no qual o credor aceita receber a 
quantia de R$ 11.745,20 e em contrapartida dá quitação integral ao contrato 
objeto da lide. 

Com pulsando os. documentos acostados, em particular a petição de 
fl. 1050 e o instrumento de procuração e ·substabelecimento de fls. 963/965, o 
Administrador Judicial manifesta sua concordância, devendo ser homologado o 
acordá e expedido alvará judicial para a conta indicada na referida peça 
processual. 

Com relação à Caixa Econômica Federal, ainda que o crédito tenha 
sido cedido, o mesmo não pode ser excluído do rateio, visto que a divida existe. 
Basta ao sub-rogado, portanto, proceder à juntada do instrumento comprovan.do 
a sub-rogação do crédito. No entanto, necessário ao menos que o credor 
comprove a titularidade do crédito acostando aos autos o instrumento de cessão. 

Acerca da divida em si, bom destacar que a proposta também 
mostra-se vantajosa à Insolvente, pelo que concorda com a expedição de alvará 
em favor do Administrador Judicial para pronto pagamento, ficando o advogado 
da Insolvente responsável pela retirada do boleto junto ao credor e posterior 
juntada do mesmo aos. autos. O boleto pode ser enviado ao Administrador 
Judicial por correio eletrônico ao endereço angelo@mazzardoecoelho.com.br 

Por fim, no que tange à proposta apresentada pela Aspecir, o 
Administrador Judicial entende que é possivel a quitação da divida pelo valor 
proposto de R$ 15.000,00, devendo a regra da paridade entre os c'redores ser 
flexibilizada, mediante a aplicação do principio da razoabHidade. Salva melhor 

• • •• • "- •• .&_ AI .... ,...,." 11~ - rFP Q0450-090 - Fone: (51} 3331-0100 - www.mazzardoecoelho.com.~r 

~) 



MAZZARDO & COELHO . ""' 

desde 1986 : ~<)>P 
f\ ) 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

J.Ulzo, a proposta representa uma vantagem direta ao devedor e indireta à 
coletividade de credores. Àquele, pois, a dívida será reduzida em 55,40%; a 
estes, porque o valor da desconto (R$ 22.606,57) será rateado pelos credores 
remanescentes quando do próximo rateio, o que inclusive- permitirá a aceleração 
dos pagamentos. 

l 

Entretanto, entendendo V. Exa. que o saque para pagamento da 
Aspecir está limitado à quantia prevista para o primeiro rateio (R$ 11.024, 15), o 
Administrador Judicial sugere, alternativamente, que V. Exa. autorize a 
continuidade e conclusão das tratativas, ficando a Insolvente responsável por 
complementar a diferença com recursos próprios, mediante aporte. da quantia 
de R$ 3. 975,85. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos, para 
os devidos fins de direito, esperando V. Exa.: · 

a. Homologue o acordo firmado entre a Insolvente e a PortoCred 
SI A, expedindo-se alvará no valor de R$ 11.745,20 para a conta 
indicada pelo credor; 

b. Intime a lnsolven~e para comprovar a cessão do crédito pela 
Caix~ Econômica Federal à Recovery e anexar o boleto de 
pagamento· da irnportância· de R$· 3. 700,00, devendo, ainda, 
encan1inhar os mesmos por e-mail ao Administrador Judicial 
( angelo®mazzardoetoelho. com. br); 

c. Autorize a firmatura de .acordo com o credor ASPECIR para 
pagamento da importância de R$ 15.000,00, condicionando a 
expedição do alvará eletrônico à juntada da peça de acordo; 

a. Não sendo esse o entendimento, que ao menos autorize a 
liberação da importância de R$ 11.024, 15, ficando a 
·Insolvente respónsável por complementar a diferença 
com recursos própr· , diante aporte da quantia de R$ 
3. 975,85, bem mo junt~r o termo de acordo. 

/( ; 

Nestes termos, ped e·esfe~a. defe __ timento. 
Porto Ale"gre /RS, . õ de rte.f11bro ~e 2018. 

, . ;·· . I l 

. . l [1 I -· ' f . . --I . ..----
1 I _,...--

. Angelp. Santos OA · 

o~ .059 

~ .': 

. ... ' ,,.,. n_,_ \l:ftiH Dnrtn Altlnrfl- R~- CEP 90450·090- Fone: (51).3331-01 00- www.mozzardoecoelho.com.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

,--..,, 
~FI. J 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências '1.~ ~ 
.. ) 

VISTA 

FAÇO. :}tes a,utol Im vista ao Ministério Público 

Em~- Aa ,( 
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 
MASSA INSOLVENTE: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

Recebidos em carga os volumes de número 
04 e 05 dos autos deste processo. 

Manifesta-se o Ministério Público pelo 
deferimento da postulação formulada às fls. 1.069 e 1.070, letra "b", 
intimando-se a insolvente. 

Após, requer nova vista, com a carga de 
todos os volumes do processo, para manifestação de mérito sobre os 
pedidos expressos nas letras "a" e "c'', da referida petição. 

segunda-feira. 
Porto Alegre, ao 1 o de outubro de 2018, 

Winfried Schlee 
Promotor de Justiça 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto Alegre 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- CEP 90050190- Porto Alegre, RS, Fone 

(51)32951545 e-mail: pjfc@mprs.mp.br 

i 
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EST.ADO DO FJO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

!.Antes da análise quanto ao acolhimento ou não das 

propostas constantes nos autos para quitação de valores devidos aos 

credores que se propuseram a efetivar acordo com a insolvente, com 

,_ redução de valores, observo que, inexistindo acordo com todos os 

credores, deverão ser preservados os valores que lhes seriam devidos por 

ocasião do rateio, de forma proporcional. Ou seja, não há como ser 

efetuado pagamento total de crédito a alguns credores que realizaram 

acordo - mesmo que com deságio - em prejuízo aos demais que não 

concordaram em transigir, eis que se trata de processo de insolvência, de 

interesse público, devendo ser observado o par condi tio creditorum. 

Desta forma, por ora, intime-se o Administrador do supra 

referido, ao qual caberá demonstrar que os acordos não prejudicam os 

demais credores, bem como para apresentar plano de pagamento com 

rateio para todos os credores, sem considerar os acordos, e considerando 

os acordos, a fim de análise. 

2.Após, voltem conclusos. 

Porto Alegre, 03/10/2018. 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito. 

Número Verificador: 001112029.5265900120183485533 1 
001/1.12.0295265-9 :.0038130-04.2012.8.21.3001) 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 685/2018, expedida em 04 

de outubro de 2018, foi disponibilizada na edição nº 6363 no Diário 

da justiça Eletrônico do dia 05/10/2018, considerando-se pubHcada 

no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 49 

da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

{CNJ 0038130-001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) - Josefina Gonçalves 

Dias 

e 

(pp. Fernando Soares 

Francisco Gonçalves 

45526/RS) X Josefina 

Witt 55493/RS 

Dias Júnior 

Gonçalves Dias 

(sem representação nos autos) . Intimado: 

Mazzardo e Coelho Advogados As saciados (pp. 

Angelo Santos Coelho 23059/RS} . ·A- Vistos. 

l.Antes da análise quanto ao acolhimento ou 

não das propostas constantes nos autos para 

quitação de valores devidos aos credores que 

se propuseram a efetivar acordo com a 

insolvente, com redução de valores, obser~.,.ro 

que, inexistindo acordo com todos os 

credores, deverão ser preservados os valores 

que lhes seriam devidos por ocasião do 

rateio, de forma proporcional. Ou se] a, não 

há como ser efetuado pagamento total de 

crédito a alguns credores que realizaram 

acordo - mesmo que com deságio - em prejuízo 

aos demais que não concordaram em transigir, 

eis que se trata de processo de insolvência, 

Assi~ado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder J d' · · 
,..,~.,..,-~=, ,.., "'"h"nr. i cidade em htt s. I I . . . ~ lClarl.o 

P · www.tJrS.Jus.brlverlf~cadocs, informando 0000616959871. 

/D~ 
I 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

de interesse público 1 devendo ser observado o 

par conditio creditorum. Desta formal por 

ora, intime-se o Administrador do supra 

referido, ao qual caberá demonstrar que os 

acordos não prejudicam os demais credores 1 

bem como para apresentar plano de pagamento 

com rateio para todos os credores, sem 

considerar os acordos, e considerando os 

acordos 1 a fim de análise. 2 .Após, voltem 

conclusos. 

Porto Alegre, 04/10/2018~ 

Escrivão{ à) I Oficial Ajudante 

~sinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
mfira autenticidade em httn~' //t.n.n·• ... ..:-- -'- · · 
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EST.ADO DO RIO GRANDE DO SUI;;' ·•' 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 

AV. Cel. Aparício Borges, 2025- CEP:90680570Fone: 51-3336-7588 

Ofício n2 : 

Processo n2: 

Natureza: 

Autor: 

Réu: 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2013. 

117 4/2013 - ao responder, mencionar o nº do processo 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 

Josefina Gonçalves Dias 

Aspecir e outros 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 

Senhor Responsável: 

Requisito a Vossa Senhoria providências no sentido de que cessem, de 

imediato, os descontos em folha de pagamento da autora acima qualificada, tendo em vista 

declaração de insolvência proferida por este juízo. 

Saudações, 

limo Sr. 

Presidente do Instituto de Previdência do Estado do RS - 18 

limo Sr. 

Reitor da Universidade Federal do Estado do RS - UFRGS 

· ossig 

28-133-

1 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 



.·~ 

EST.l\DO DO RIO C7RPJIDEDO SUL ,, 
' " PODER JUDICIARIO 

Em 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 

AV. Cel. Aparício Borges, 2025- CEP:90680570Fone: 51-3336-7588 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2013. 

ss ssoria Jurídica 
Recehido 

Ofício n2: 

Processo n2: 
Natureza: 

1174/2013- ao responder, mencionar o nº do processo 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 

Autor: Josefina Gonçalves Dias 

Réu: Aspecir e outros 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 

, Senhor Responsável: 

Requisito a Vossa Senhoria providências no sentido de que cessem, de 

imediato, os descontos em folha de pagamento da autora acima qualificada, tendo em vista 

declaração de insolvência proferida por este juízo. 

Saudações, 

limo Sr. 

Presidente do Instituto de Previdência do'ES.taero 

limo Sr. 

Reitor da Universidade Federal do Estado dó RS - UFRGS 

ossig 
28-133-

1 

OOi/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 





21/11/13 

_-..-:-......_ 

B A N R I S U L 
AGENCIA 0026 - SAO JOSE 
CONTA .. : 35.024740.0-2 
NOME ... : JOSEFINA GONCALVES DIAS 
PERIODO: AGOST0/2013 
IDENTIFICACAO: 2120131121214958994 

Banrisul- 6 

Doc.o3 

PARA SIMPLES CONFERENCIA 
-+----------------------------------------------------------------------------+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R 
-+----------------------------------------------------------------------------+-
------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 31/07/2013 667,42-
++ MOVIMENTOS AG0/2013 
01 IOF 000000 2,46-

IOF ADICIONAL 000000 3,13-
SALOO NA DATA 673,01-

02 MENSALIDADE PACOTE 001400 15,30-
SALDO NA DATA 688,31-

16 COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 170713 663,88-
SALDO NA DATA 1.352,19-

20 COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 210713 98,29-
SALDO NA DATA 1.450,48-

30 IPE PENSOES 327 964 5.662,91 
SAQUE CASH INTERNO IA 001864 1. 000,00-
PAGAMENTO SERVI CO TELECOMUNICACAO 183237 85,62-
PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO 183239 546,86-
PAGAMENTO TITULO 183238 263,26-
SAQUE CAR-CORRESP 300813 200,00-
COMPRAS A VISTA 300813 16,40-
COMPRAS A VISTA 300813 84,80-
COMPRAS A VISTA 300813 140,00-
COMPRAS A VISTA 300813 225,98-
COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 310713 140,00-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 302,12-
EMPRESTIMO BBH 006024 455,53-
EMPRESTIMO BBH 007024 186,88-
EMPRESTIMO BBH 007024 436,04-
ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 160813 39,00-
JUROS 000000 88,94-
SALDO NA DATA 1,00 

----------------------- EMITIDO AS 17:59 H DE 21/11/2013 -----------------------

SAC 0800 646 1515 
OUVIDORIA 0800 644 2200 



21/11/13 

~ 

BANRISUL 
AGENCIA: 0026 - SAO JOSE 
CONTA .. : 35.024740.0-2 
NOME ... : JOSEFINA GONCALVES DIAS 
IDENTIFICACAO: 2120131121214957832 

Banrisul- 6 

Doc. OL( 

PARA SIMPLES CONFERENCIA 

SALDO DA CONTA 
SALDO DEVEDOR ......... R$ 

TOTAL DEVEDOR ............... R$ 
LIMITE DA CONTA ............. R$ 
TOTAL DISPONIVEL ............ R$ 

ENCARGOS FINANCEIROS CHEQUE ESPECIAL 

TAXA DE JUROS DO MES: 
TAXA DE JUROS AO ANO: 
CET: 

BANRICOMPRAS A PRAZO EM 
LIMITE ......... R$ 
UTILIZADO ...... R$ 
DISPONIVEL ..... R$ 

CONSULTE SEUS LIMITES DE CREDITO ACESSANDO 
A OPCAO: EXTRATOS, EMPRESTIMOS/CREDITOS 

21/11/2013 

1. 227' 34-

1.227,34-
1.000,00 

227,34-

8,94% A.M. 
179,72% A.A. 
202,83% A.A. 

21/11/2013 
905,00 
639,67 
265,33 

------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------
TEB FOLHA DE PAGAMENTO TARIF. 15,30 
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO O% 

-+----------------------------------------------------------------------------+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R 

-+----------------------------------------------------------------------------+-
------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 30/09/2013 658,79-
++ MOVIMENTOS OUT/2013 
01 IOF 000000 2,11-

IOF ADICIONAL 000000 4,15-
SALDO NA DATA 665,05-

02 COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 020913 139,05-
COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 020913 160,00-
MENSALIDADE PACOTE 001400 15,30-
SALDO NA DATA 979,40-

15 TED - SPB 000360 10.732,02 
SAQUE CASH INTERNO IA 000999 1. 000' 00-
DEBITO TRANSFERENCIA 090192 9.300,00-
EMPRESTIMO BBH 008024 445,47-
SALDO NA DATA 992,85-

30 COMPRAS PRE-DATADO/PAR.CELADO 300913 99,18-
COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 300913 105,20-
COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 300913 400,00-
SALDO NA DATA 1.597,23-

31 IPE PENSOES 122531 5.662,91 
DEBITO TRANSFERENCIA 103529 4.340,00-
EMPRESi.TIMO BBH 009024 187,15-
EMPRESTIMO BBH 009024 436,68-
JUROS 000000 89,09-
SALDO NA DATA 987,24-

---------------------- EXTRATO ATE AS 17:52 DE 21/11/2013 ----------------------

SAC 0800 646 1515 
OUVIDORIA 0800 644 2200 



21/11/13 

-- ....... 

~ 

B A N R I S U L 
AGENCIA: 0026 - SAO JOSE 
CONTA .. : 35.024740.0-2 
NOME ... : JOSEFINA GONCALVES DIAS 
IDENTIFICACAO: 2120131121214937642 

Banrisul- 6 

[Yo(. 05 

PARA SIMPLES CONFERENCIA 

SALDO DA CONTA 
SALDO DEVEDOR ......... R$ 

TOTAL DEVEDOR ............... R$ 
LIMITE DA CONTA ............. R$ 
TOTAL DISPONIVEL ............ R$ 

ENCARGOS FINANCEIROS CHEQUE ESPECIAL 

TAXA DE JUROS DO MES: 
TAXA DE JUROS AO ANO: 
CET: 

BANRICOMPRAS A PRAZO EM 
LIMITE ......... R$ 
UTILIZADO ...... R$ 
DISPONIVEL ..... R$ 

CONSULTE SEUS LIMITES DE CREDITO ACESSANDO 
A OPCAO: EXTRATOS, EMPRESTIMOS/CREDITOS 

21/11/2013 

1. 2271 34-

1.227,34-
1.000,00 

227,34-

8,94% A.M. 
179,72% A.A. 
202,83% A.A. 

21/11/2013 
905,00 
639,67 
265,33 

------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------
TEB FOLHA DE PAGAMENTO 
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 

TARIF. 15,30 
0% 

-+----------------------------------------------------------------------------+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R 
-+----------------------------------------------------------------------------+-
------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 31/10/2013 987,24-
++ MOVIMENTOS NOV/2013 
01 IOF 000000 2,09-

IOF ADICIONAL 000000 3,56-
SALDO NA DATA 992,89-

04 CREDITO TRANSFERENCIA 105443 40,00 
MENSALIDADE PACOTE 001400 15,30-
SALDO NA DATA 968,19-

05 CREDITO TRANSFERENCIA 107056 20,00 
ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 301013 39,00-
SALDO NA DATA 987,19-

06 CREDITO BBH-RET 000002 10.015,16 
SALDO NA DATA 9.027,97 

07 APLICACAO AUTOMATICO 000000 8.369,77-
SEG PREST PU 000010 657,20-
SALDO NA DATA 1,00 

08 RESGATE AUTOMATICO 000000 8.369,78 
DEBITO TRANSFERENCIA 111219 9.000,00-
SALDO NA DATA 629,22-

11 DEBITO TRANSFERENCIA 113329 350,00-
SALDO NA DATA 979,22-

18 COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 161013 248,12-
SALDO NA DATA 1.227,34-

--------------------- MOVIMENTOS FUTUROS DA CONTA CORRENTE ---------------------
++ 
02 
04 

05 

MOVIMENTOS DEZ/2013 
COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 
COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 
COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 
COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 
COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO 

021113 
041113 
041113 
051113 
051113 

----------------------EXTRATO ATE AS 17:50 DE 21/11/2013 

87,97-
131,96-

89,70-
280,04-

50,00-



" 
e: 1 Docurnent Name: untitled 

IXA ECONOMICA FEDERAL I A426 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 25/11/2 

PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 
PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 

I EXTRATO MESES ANTERI 

0958 - TRISTEZA 
S/ANO: 08 I 2013 
RIODO: DIA 01 ATE 31 

OPER: 001 CONTA: 20.476-2 

~: JOSE FINA GONCALVES DIAS 

!A MOVTO NR. DOC HISTORICO 
/08/2013 701400 SALARIO 
/08/2013 010603 SAQUE B24H 
/08/2013 000000 DEB CESTA 
/08/2013 093427 DB ACC ARR 
/08/2013 093427 DB ACC ARR 
/08/2013 093427 DB ACC ARR 
/OB/2013 093427 DB ACC ARR 
/08/2013 093427 08 ACC ARR 
/08/2013 093427 DB ACC ·ARR 
/08/2013 081001 SAQUE B24H 
/08/2013 000000 CRED.AUTOR 

AJUDA F4 NOVA CONSULTA 
RETORNAR F7 VOLTAR PAG. 

IXA ECONOMICA FEDERAL I A426 

CPF: 167.879.940-87 
LIMITE CHEQUE AZUL: 

V A L O R 
1.922,67 c 
1.500,00 D 

24,00 D 
62,85 D-
62,85 D 
62,85 D 
62,85 D 
10,00 D 
62,85 D 
90,09 D 
24,00 c 

F5 CONSULTA CTAS REMANE~~ 

F8 AVANCAR PAG. 
#2 O I AUTO ATENDIMEJ 

PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA I EXTRA' 
PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 

: 0958 - TRISTEZA OPER: 001 CONTA: 
5/ANO: 08 I 2013 
RIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 167.879. 
~: JOSEFINA GONCALVES DIAS 

rA MOVTO NR.DOC HISTORICO 
/08/2013 000000 DEB CESTA 

I 
AJUDA F4 NOVA CONSULTA 
RETORNAR F7 VOLTAR PAG. 

IXA ECONOMICA FEDERAL I A426 

LIMITE CHEQUE AZtr 

V A L O R 

24, oo r 

F5 CONSULT 
F8 AVANCAR 

#20 I A 

PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA 
PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 

: 0958 - TRISTEZA OPER: 001 
S/ANO: 09 I 2013 
RIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 
ME: JOSEFINA GONCALVES DIAS 

rA MOVTO NR.DOC HISTORICO 
/09/2013 701400 SALARIO 
/09/20Ú 311054 SAQUE B24H 
/09/2013 311056 SAQUE B24H 
/09/2013 311058 SAQUE B24H 
/09/2013 000000 DEB CESTA 
/09/2013 093427 DB ACC ARR 
/09/2013 093427 DB ACC ARR 
/09/2013 041216 SAQ LOTER 
/09/2013 061258 SAQ LOTER 

AJUDA F4 NOVA CONSULTA 
RETORNAR F7 VOLTAR PAG. 

IXA ECONOMICA FEDERAL I A425 

LIMITE CHE 

VA 
1.9 

5 

F5 CONSUL'I 
F8 AVANCAF 

#20 I 1 

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME J. 

' 0958 - TRISTEZA OPER: 001 
RIODO: 01102013 ATE: 22112013 CPF: 16i 
ME: JOSEFINA GONCALVES DIAS LIMITE FLU'J 

LIMITE CHE 
VLR.BLQ.JU( 

rA MOVTO NR.DOC HISTORICO VA 
/10/2013 701400 SALARIO 1.5 
/10/2013 010815 SAQUE B24H 1.( 
/10/2013 010817 SAQUE B24H 
/10/2013 010928 CP MAESTRO 
/10/2013 011617 CP MAESTRO 
/10/2013 011619 CP MAESTRO 
/10/2013 000000 DEB CESTA 
/10/2013 093427 DB ACC ARR 
/10/2013 031926 SAQUE B24H 
/10/2013 032138 CP MAESTRO 

SALDO EM 22/llJ 
AJUDA F2 EXTRATO.ANTERIOR FS EXTRATO P.A. 
RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMI~ 

IXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 1 1 

P/ EXTRATO ALEM DO PER IODO INFORMADO, INFORME J 

' 0958 - TRISTEZA OPER: o o: 
RIODO: 01102013 ATE: 22112013 CPF: 16" 

)ofE; JOSE FINA GONCALVES DIAS LIMITE FLU: 
LIMITE CRI 
VLR. BLQ. JUJ 

rA MOVTO NR.DOC HISTORICO VA 
/11/2013 701400 SALARIO 1.~ 

/11/2013 000000 SAQ CARTAO 1.! 

/11/2013 000000 DEB CESTA 
/11/2013 093427 DB ACC ARR 
/11/2013 093427 DB ACC ARR 
/11/2013 021601 SAQUE B24H 
/11/2013 000000 DEB CESTA 

sALDo EM 22111 
AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR FS EXTRATO P .A 
RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMI' 

s 1 

1 

PAG 



EST.A.DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Tendo em vista a petição retro, oficie-se, novamente, à 

UFRGS para que cesse todo e qualquer desconto em favor de credores. 

Cópia da sentença de fls.188/189 deverá instruir o ofício. 

Com relação à expedição de ofícios à Caixa Econômica 

Federal e ao Banrisul, defiro o pedido. Assim, expeçam-se ofícios a 

estes bancos para que cessem os descontos nas constas correntes em 

nome da autora, sendo que cópia da sentença instruirá os ofícios. 

Ademais, publique-se a sentença e certifique-se o trânsito 

em julgado. 

Intimem-se. 

DL. 

Em 26/11/2013 

Nelita 

1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Juízo: Vara Cível do Foro Regional Partenon de Comarca de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: Aspecir e outros 
Local e data: Porto Alegre, 28 de novembro de 2013. 

OFÍCIO 

Ofício nº: 1227/2013 (Ao responder, favor mencionar o nº do processo) 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 

Senhor Reitor: 

Requisito a Vossa Senhoria providências no sentido de que cessem, de imediato, 
todo e qualquer descontos em folha de pagamento da autora acima qualificada, em especial os 
empréstimos junto ao Banco BGN e BIC (empréstimos nos valores mensais de R$ 36,85; R$ 
48,11 e R$ 719,04). 

Saudações, 

limo Sr. 

Nelita Teresa Davoglio 
Juíza de Direito 

Reitor da Universidade Federal do Estado do RS- UFRGS 

t=nrk::.c.:""'.,. a \I r.,l An~rír:in RnrnAs ?02S - Aoarício Boraes - Porto Alegre - CEP: 90680570 - Fone: 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER IDDICIÁRIO 

Juízo: Vara Cível do Foro Regional Partenon de Comarca de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: Aspecir e outros 
Local e data: Porto Alegre, 28 de novembro de 2013. 

OFÍCIO 

Ofício nº: 1227/2013 (Ao responder, favor mencionar o nº do processo) 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 
Conta corrente: Ag. 0958- C/C 001.00020476-2 

Senhor Gerente: 

Requisito a Vossa Senhoria providências no sentido de que cessem, de imediato, 
todo e qualquer descontos relativos a quaisquer contratos de empréstimos e/ou contratos de 
créditos firmados, na conta corrente em nome da autora. 

limo Sr. 
Gerente 

Saudações, 

Caixa Econômica Federal 

Nelita Teresa Davoglio 
Juíza de Direito 

r::~rlM,..MV /\\I rot ./ln~rírin Rnrm:;;.; ?025 - Aoarício Borqes- Porto Alegre - CEP: 90680570 -Fone: 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Juízo: Vara Cível do Foro Regional Partenon de Comarca de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: Aspecir e outros 
Local e data: Porto Alegre, 28 de novembro de 2013. 

OFÍCIO 

Ofício nº: 1227/2013 (Ao responder, favor mencionar o nº do processo) 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 
Conta corrente: Ag. 0026- C/C 35.024740.0-2 

Senhor Gerente: 

Requisito a Vossa Senhoria providências no sentido de que cessem, de imediato, 
todo e qualquer descontos relativos a quaisquer contratos de empréstimos e/ou contratos de 
créditos firmados, na conta corrente em nome da autora. 

limo Sr. 
Gerente 
Banrisul 

Saudações, 

Nelita Teresa Davoglio 
Juíza de Direito 

c .... r~cm::v,,-.- ô. \1 r.,l An:::~rír.in Rnrcm>; 202S - Aoarício Boraes - Porto Alegre · CEP: 90680570- Fone: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 1619/2013, expedida em 29 de 

novembro de 2013, foi disponibilizada na edição nº 5218 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 03/12/2013, considerando-se publicada no primeiro dia útil 

que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

- Josefina 

Dias (pp. Fernando Soares Witt) 

0038130-

Gonçalves 

X Aspecir 

(pp. Thania Maria Duarte e Silva) e 

Portocred S.A. (pp. Cassio Magalhães 

Medeiros e Vanessa Escobar Prestes). Vistos. 

Tendo em vista a petição retro, oficie-se, 

novamente, à UFRGS para que cesse todo e 

qualquer desconto em favor de credores. Cópia 

da sentença de fls .188/189 deverá instruir o 

ofício. Com relação à expedição de ofícios à 

Caixa Econômica Federal e ao Banrisul, defiro o 

pedido. Assim, expeçam-se ofícios a estes 

bancos para que cessem os descontos nas constas 

correntes em nome da autora, sendo que cópia da 

sentença instruirá os ofícios. Ademais, 

publique-se a sentença e certifique-se o 

trânsito em julgado. Intimem-se. DL. 

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: 11 declaro a 

insolvência do JOSEFINA GONÇALVES DIAS ... 11 

OFÍCIOS À DISPOSIÇÃO DA AUTORA. 

Porto Alegre, 

Rena:~ Ge~Almeida 



Excelentíssimo(a) Senhoro(a) Doutora juiz(íza) de Direito 

Da Vara Cível do Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre, RS. 

Processo nº 001/1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador 

signatário, ut instrumento de mandato incluso, nos autos da AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA, processo em epígrafe, vem, 

respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência, reguerer a juntada 

dos protocolos de entre~m dos Ofícios expedidos por este MM. Juízo. 

Outrossim, conforme original em anexo, informa a autora 

que providenciou a devida publicação do Edjtal, o que ocorreu no .Lw:nal 
Correio do Povo. na data de 04/dez/2013. pá~. 20. 

Nesses termos, 

Espera deferimento. 

OAB/RS 45.526. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER WDICIÁRJO · 

Juízo: Vara Cível do Foro Regional Partenon de Comarca de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: Aspecir e outros 
Local e data: Porto Alegre, 28 de novembro de 2013. 

OFÍCIO 

Ofício nº: 1227/2013 (Ao responder, favor mencionar o nº do processo) 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 
Conta corrente: Ag. 0958- C/C 001.00020476-2 

Senhor Gerente: 

, Requisito a Vossa $enhoria providências no $Emtido de que cessem, de)médiato, 
todo e· qualquer descontos relativos á quaisquer contratos ·de· empréstimos e/ou contrq.tos de 
créditos firmados, na conta corrente.em nome da autora. 

limo Sr. 
Gerente 

Saudações, 

Caixa Econômica Federal 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Juízo: Vara Cível do Foro Regional Partenon de Comarca de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: Aspecir e outros 
Local e data: Porto Alegre, 28 de novembro de 2013. 

OFÍCIO 

Ofício nº: 1227/2013 (Ao responder, favor mencionar o nº do processo) 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 

Senhor Reitor: 

Requisito a Vossa Senhoria providências no sentido de que cessem, de imediato, 
tocjp e qualquer descontos eiJ1 folha de pagamento da ªutora acima qualificada, ~rn especial os 
empréstimos junto ao Banco BGN e BIC (empréstimoS nos valores mensais de H$ 36,85; R$ 
48,11 e R$ 719,04). 

Saudações, 

/~ / ........ 

N l.t,..- T D 1· e~ a eresa J,.avog 10 

/ Juíza de ~feito 

limo Sr. 
Reitor da Universidade Federal do Estado do RS - UFRGS 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER WDICIÁRJO 

Juízo: Vara Cível do Foro Regional Partenon de Comarca de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratóriél. de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: Aspecir e outros 
Local e data: Porto Alegre, 28 de novembro de 2013. 

OFÍCIO 

Ofício nº: 1227/2013 (Ao responder, favor mencionar o nº do processo) 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 
Conta corrente: Ag. 0026- C/C 35.024740.0-2 

Senhor Gerente: 

. , Requisito a Vossa Senroria providências no sentjçlo de que cessem, de ime._çjiato, 
todo e quàlquer descontos relativos' a, quaisquer contratos de empréstimos e/ou contratos, de 
créditos firmados, na conta corrente em nome da autora. 

limo Sr. 
Gerente 
Banrisul 

Saudações, 





·--
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Excelentíssimo(a) Senhor( a) Doutora Juiz(íza) de Direito 

Da Vara Cível do Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre, RS. 

Processo nº 001/1.12.0295265-9 

COM URGÊNCIA!!! 

1, Não cumprimento pelo IPERGS, até a 

presente data, do Ofício nº 1174/2013 

(fls. 204). 2. Orientação para que seja 

expedido Ofício para cada contratante, 

isoladamente. 3. Iminente recesso do 

Judiciário. 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador 

signatário, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA, processo em 

epígrafe, vem, respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência,expor e 

requerer o que segue: 

1. Primeiramente, a Autora, mais uma vez, reitera escusas a 

Vossa Excelência por estar trazendo à apreciação questões relativas ao 

cumprimento dos Ofícios. Mas tudo se deve a motivos alheios à vontade da 

Requerente. Outrossim, visa-se dar efetividade à r. Sentença de fls. 188/189. 

2. Por cautela, a demandante diligenciou na data de ontem -

17.12.2013- junto ao IPERGS, a fim de verificar o efetivo cumprimento do Ofício 

n° 1174/2013, devidamente protocolado em ,:?1.11.2013, conforme fls. 204 dos 

autos. 

···.) 

.· ~ .. 

J 



3. Para sua surpresa, tomou ciência que o mesmo ainda não 
fora cumprido. 

Contudo, o respectivo Setor responsável pela elaboração da 

folha de pagamento dos pensionistas informou que mesmo que tivesse recebido a 

ordem da Procuradoria - a qual foi encaminhada no dia do protocolo, conforme 

DOC. 01 anexo - não poderia cumpri-lo, pois a legitimidade para o 

cancelamento dos descontos é dos próprios credores dos contratos de 

empréstimo. 

Destacou a funcionária, ainda, que o IPE apenas administra os 

descontos, mas por não figurar como PARTE nos contratos, não pode 
efetuar a cessação dos descontos. 

4. Assim sendo, OS PRÓPRIOS CREDORES DEVEM SER 

OFICIADOS PARA O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS EM FOLHA. 

S. Em que pese discordar desse entendimento, pôde verificar a 

Autora que somente se adotado esse procedimento, conseguirá, em tempo hábil, 

obter sucesso no cumprimento da ordem emanada por este MM. Juízo. 

6. Importante destacar-se os seguintes problemas: 

a) A autora já não conseguiu fazer cessar os 

descontos dos empréstimos no mês de dezembro, 

tendo em vista que a folha de pagamento é fechada 
até o dja 15 de cada mês, conforme informação 

obtida na data de hoje; 

b) A autora já está a suportar os prejuízos pelo 

insucesso no cumprimento do Ofício que foi 

entregue 20 dias antes do fechamento .da folha de 
dezembro1 (fls. 204). 

c) Com o recesso do Poder Judiciário a contar da 

próxima semana, a autora ficará impedida de 
dirigir-se a este MM. Juízo para tomar quaisquer 

1 
Nesse sentido, importante destacar que junto à UFRGS o Ofício foi cumprido no próprio momento 

no qual a autora o protocolou, não havendo as mesmas dificuldades. Contudo, ao contrário do 
sistema adotado pelo IPERGS, no âmbtio daquela autarquia federal, cada empréstimo tomado conta 
com a prévia autorização da própria UFRGS. J 



zZ 
providências a fim de agilizar o que for necessário, w '? 

6. 

considerada a data de fechamento da folha de 

fevereiro/14, o que deverá ocorrer até o dia 
15.01.2014. 

Dessa forma, imprescindível seja determinada a expedição de 

Ofício a cada credor, isoladamente, a fim de que tomem as providências para que 

cessem os respectivos descontos junto à folha de pagamento de pensão da autora, 

conforme discriminação dos empréstimos constante do DOC. 02, em anexo. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, digne-se 

Vossa Excelência, COM EXCEPCIONAL URGÊNCIA, considerada a iminência do 

recesso judicial, de DETERMINAR a expedição de Ofícios aos credores, abaixo 

identificados, acompanhados de cópia da r. Sentença de fls. 188/189, para que 

tomem as providências necessárias para a imediata cessação dos descontos 

em folha de pagamento da pensão da Autora (Matrícula no IPERGS n° 

73.00551350.05.8), relativos aos empréstimos firmados - DOC. 02 - sob pena de 

aplicação de multa diária, a ser fixada por este MM. Juízo: 

1- BANRISUL (o qual poderá ser dirigido à Agência na 

qual a Autora é correntista, conforme Ofício já 

constante dos autos) - Código de Desconto 89910 

- relativo ao desconto da parcela mensal no valor de 

R$ 6.446,65; 

2- FUSEPERGS - Fundacão dos Servidores Públicos 

Estaduais do Rio Grande do Sul, com endereço à 
Rua Riachuelo 1.038/1.202, em Porto Alegre, RS -

Código de Desconto 90102 - relativo ao desconto 

da parcela mensal no valor de R$ 1.742,55; 

3- ASJ - Associacão dos Servidores da Justiça do 

RGS, com endereço na rua Vigário José Inácio, 

630/502, em Porto Alegre, RS - Código de 

Desconto 91601 - relativo ao desconto da parcela 

mensal no valor de R$ 1.791,52; 

4- ASPECIR - Associação de Pecúlios do Comércio 

e Indústria Riograndenses, com endereço na Praça 

Otávio Rocha, 65, em Porto Alegre, RS - Código de J 



·~~7 
Desconto 91706 - relativo ao desconto da parcela ,; 
mensal no valor de R$ 700,64. 

Nesses termos, 
Espera deferimento. 

"J.(,AI~,A.re...._., :8 /.;[o;:~ 
F.ra cisco Gon~~s J~;., 

/RS45.526. 



17/12/13 

Data 

25/11/2013 

IPERGS - Procuradoria 
Controle de Processos 

PROTOCOLO 

Protocolo - Detalhe 

Autor: jJOSEFINA GONÇALVES DIAS I Processo: joo1!1.12.0295265-9 

Destino Motivo 
SERV. CONC. ORIGEM CUMPRIR 
JUDICIAL 

Andamentos 

Observação 

VIA DRA. CRISTINA CHANAN 

Guia Operador Prazo 

45054 
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COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO DE 

PENSÕES 

NOMJ: .. O.Q .. P.~!'J~1.9.!'JI~TA ..... ··············.··.·· ... . .......... ·.·.·.·.·.·.·.·.····· ......•....................... . .......... 1:<9.11!!Fl9.L.J: ......... . 
JOSEEINA ."GONCALVES D.IAS.::··. ·· ·: .. :-:::=:;:, ... ·-:::::::////////////)'/ ::///////bó.9/f8S:J.f/ 
MATRÍCULA NO IPERGS... DATA BANCO AG~NCIA CONTA CORRENTE 

.it&IHiWM:ffl&ati.Míf!Hlá·· :iàJM20:ts :iblimtr rrrz~fr rrrrrrr:=:=r:=rr'àsõ2474oo2r:= 
NOME DO REPRESENTANTE 
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ESPECIFICAÇÃO 

VANTAGEM 
VALOR COTA-PENSAO 
DESCONTO 
IPE PREVIDENCIA 
IPE SAUDE 
BANRISULtEMP.RESTTMO 
CONTRI MENSAL FUSEPE 
FUSE:PERG$-"EMPR·.BCO .. B 
CUSTO POSTAGEM 
ASJ/EMPRE 
ASJ/MENSALIDADE 1 
"ASPECIR PEC 
ASPEGíJF,~EMP .. 

TÉRMINO 

11/2013 

11/2013 
11/2013 
11/2013 
11/2013 
11/2013 
11/2013 
11/2013 
11/2013 
11/2013 
11/2013 

OBSERVAÇÕES Providencie Reval Mdaçao da Carteira 
em dois meses deixará de receber. 



EST.ADO DO RIO G-R.PJIDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 ( CNJ: .0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Em que pese a petição retro, verifico que os ofícios foram 

protocolados no início do corrente (fls.216/218), sendo que os descontos 

demonstrados são de novembro/2013. 

Assim, tenho que ainda não houve tempo hábil para 

cumprir a determinação judicial. 

Intime-se. 

DL. 

Em 19/12/2013 

1 



Excelentíssimo( a) Senhor( a) Doutora Juiz(íza) de Direito 

Da Vara Cível do Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre, RS. 

Processo nº 001/1.12.0295265-9 

COM URGÊNCIA!!! 

la Não cumprimento pelo IPERGS, até a 

presente data, do Oficio nº 1174/2013 

(fls.. 204). Zs Reiteração da informação de 
que não detém competência legal para 

efetuar o cancelamento. 3.& Expedição de 

Oficio a cada consignante (credor), 

isoladamente. 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador 

signatário, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA, processo em 

epígrafe, vem, respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência,expor e 

requerer o que segue: 

1. Primeiramente, a Autora, reitera, novamente, escusas a Vossa 

Excelência por estar ainda trazendo à apreciação questões relativas ao cumprimento 

dos Ofícios. Mas tudo se deve a motivos causados por terceiros, alheios à vontade 

da Requerente. Busca-se, conforme já sinalado na petição de fls. Z2r;; /225 

conferir efetividade à r. Sentença de fls. 188/189. 
; 

2. Na data de ontem (09.01.14) a autora, a fim de realizar seu 

recadastramento junto ao IPE, diligendou novamente até o Setor Jurídico de 

referida autarquia, a fim de obter informação acerca do cumprimento do Ofício n° 

•;'j 

;~~ 
··.:· 



1174/2013, deyjdamente protocolado em 

autos. 
25.11.2013, 

8 
.~1~ 

conforme fls. 204 dos I 

3. Nesse ponto, em que pese a r. decisão de fls. 2 26 sinala-se 

que a juntada do contracheque de Nov /13 justificou-se a fim de que se 
demonstrasse a este MM. Juízo os números dos "canais de descontos" (Códigos) 
dos respectivos consignantes (credores). 

4. Verifica-se do anexo contra-cheque de Dezembro/13, cujos 
valores foram pagos no dia 27 (mais de um mês do protocolo), que QS 

descontos ajnda permaneceram, não se olvidando que conforme a diligência acima 
referida, restou reiterada a informação de que o IPERGS não pode efetuar 

o cancelamento por não fazer parte dos contratos de empréstimos. Dessa 

forma, os cancelamentos são efetuados pelos próprios consignantes 

(detentores dos canais de descontos). 

5. Nesse sentido é a regra constante do Deaeto Estadual no 

43.337/20041, e que é observada "cegamente" pelo IPERGS: 

Art. 13 - O cancelamento dos descontos de consignação 

facultativa, por parte do servidor, poderá ser realizado a qualquer tempo, 

junto ao consignatário ou junto ao órgão consignante, sendo executado na 

folha de pagamento que estiver sendo processada, respeitados os 

procedimentos operacionais adotados pela Secretaria da Fazenda 

§ 1° - O cancelamento dos descontos relativos a 

empréstimos e/ou financiamentos concedidos por instituições 

financeiras oficiais e juros e amortizações de empréstimos concedidos por 

instituições financeiras conveniadas com as associações de classe, 

sindicatos, federações de servidores públicos estaduais, fundações privadas 

de servidores públicos estaduais sem fins lucrativos e cooperativas de 

1 Regulamenta o artigo 81, parágrqfo inúco, da Lei Complementar n° 10.098, de 3 de fevereiro de 
1994, q11e dispõe sobre as consignaçõe.'i em folha de paganumlo de servidores públicos, e dá outras 
providências. 

Art. 81 da lei 10.098/94: 

Art. 81. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenlrom desconto incidirá sobre a 
remuneração ou provento. 
Parágrafo único - Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de 

pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma 
defmida em regulamento. 



/} z/) 
crédito de servidores públicos estaduais, fica condicionado à prévia e , t/ I 
expressa anuência das entidades consignatárias e das instituições 

financeiras oficiais ou privadas, com elas conveniadas, se for o 

9!!!!:. (Parágrafo único transformado em 1 o pe/oDeaeto no 

43.574, de 14 de janeiro de 2005)2. 

6. Assim sendo, OS PRÓPRIOS CREDORES (DETENTORES DOS 

CANAIS DE DESCONTOS) DEVEM SER OFICIADOS PARA O CANCELAMENTO DOS 

DESCONTOS EM FOLHA. 

7. Por mais absurdo que isso possa parecer, pôde a 

autora verificar que qualquer oubo procedimento diverso não será 
atendido pelo IPERGS. 

8. Ademais, conforme informações obtidas junto ao Setor 

Jurídico (Procuradoria da Autarquia), o Ofído protocolado encontra-se em uma 

"pilha/fila", sem previsão de prazo para ser respondido a este MM. Juízo. 

9. Por fim, destaca-se que a solução dessa situação é 
imprescindível, pois com a consequente intimação do futuro Administrador, a 

providência da retenção de 300/o (trinta por cento) da pensão recebida pela 

autora para o pagamento dos credores somente poderá ser efetivada após o 
devido cancelamento dos descontos ora vergastados. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, digne-se 

Vossa Excelência, COM EXCEPCIONAL URGÊNCIA, de DETERMINAR a 

expedição de OFÍCIOS aos CEDORES ABAIXO IDENTIFICADOS, acompanhados de 

cópia da r. Sentença de fls. 188/189, para que tomem as providências necessárias 

para a imediata cessacão elos desamtDs em folha de pagamento da 
pensão da Autora (Matrícula no IPERGS no 73.00551350.05.8), relativos 

aos empréstimos firmados - DOC. 01 - sob pena de aplicação de multa diárja, a ser 

fixada por este MM. Juízo: 

1- BANRISUL (o qual poderá ser dirigido à Agência na qual a Autora é correntista, 

conforme Ofício já costante dos autos)- Código/Canal de Desconto 89910, 
relativo à parcela mensal no valor de R$ 6A66,65; 

2 Segue cópia anexa do Decreto 43.337, de 10 de setembro de 2004, obtida junto a URL:. (} ,· 
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br. (DOC. 02). ~ 



2- FUSEPERGS- FUNDACÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO RIO 

GRANDE DO SUl, com endereço à Rua Riachuelo 1.038/1.202, em Porto Alegre, 
RS- Código/canal de Desconto 90102, relativo à parcela mensal no valor 

de R$ 1.742,55; 

3- ASJ - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO RGS, com endereço na 

rua Vigário José Inácio, 630/502, em Porto Alegre, RS- Código/Canal de 
Desconto 91601. à parcela mensal no valor de R$ 1.791,52; 

4- ASPEOR - ASSOOAÇÃO DE PECÚLIOS DO COMÉROO E INDÚSTRIA 

RIOGRANDENSES, com endereço na Praça Otávio Rocha, 65, em Porto Alegre, 

RS - Código/canal de Desconto 91706, relativo à parcela mensal no valor 

de R$ 700,64. 

Nesses termos, 

Espera deferimento. 

~ J(j/. v---

Porto AI re, 10 de jan~ir2de ~~ 4. 

ra cisco Go~~ únior 
O /RS 45.526. 



COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO DE 

PENSÕES 

NOME DO PENSIONISTA CONTROLE 
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ESPECI 
VANTAGEM 
VALOR COTA-PENSAO 
DESCONTO 
IPE PREVIDENCIA 
IPE SAUDE 
BANRISUL ;EMPRE$TIMO 
CONTRI MENSAL FUSEPE 
FUSEPERGS-'-EMPR.BCO B 
CUSTO POSTAGEM 
ASJ/EMPRE 
ASJ/MENSALIDADE 1 
ASPECIR PEC 

Qi1'!7:0:tf1' ASPEGI,R· .. EIVÍP 

12/2013 
12/2013 
12/2013 
12/2013 
12/2013 
12/2013 
12/2013 
12/2013 
12/2013 
12/2013 

REMETENTE: IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ENDEREÇO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 1945- POA/RS- CEP 90110-150- CGC 92829100/0001-43 



Este documento foi gerado em 25/09/2009 às 18h:30mln. 

DECRETO N° 43.337, DE 10 DE SETEMBRO DE 2004 

Regulamenta o artigo 81, parágrafo único, da Leí ComPlementar no 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, que 

dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de servidores púbtocos, e dá outras providêndas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da 

Constituição do Estado, 

DECRETA: 

Art'..1° -Na remuneração pen:ebida pelos servidores estaduais, civis ou militares, inclusive os vinculados a autarquias e a 

fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, não poderão ser efetuados quaisquer descontos, salvo os obrigatórios e os que o servidor 

tenha autorizado expressamente. 

Art. 2° •Considera-se para fins deste Decreto: 

1-coasignal:ãrio: destinatãrio dos aéditos resultantes das consignaçües compulsórias e/ou facultativas; 

li -com;lgnante: os órgãos da administração direta, autarquias e fundações, encarregados de elaborar a folha de 

pagamento dos servidores estaduais e que, por força de lei, mandado judicial ou autorização expressa do servidor, procedem aos descontos 

a serem repassados aos consignatários; 

m-canal: rubrica pela qual será efetivado o desconto em folha de pagamento, podendo ser desdobrado em código 

principal e subcódigos para descontos específicos; 

IV •consignação compulsória: os seguintes descontos, incidentes sobre a remuneração do servidor, instituídos por 

força de lei ou mandado judicial: 

a)contribuições a favor da previdência social federal e as instituidas em favor do Regime Próprio de Previdência SOcial 

do Estado do Rio Grande do Sul e do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul; 

b)pensão alimentícia; 

c:)imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza; 

d)estorno de vantagens; 

e)contribuições devidas ou fixadas a favor da Fazenda Pública Estadual ou Federal, inclusive as instituídas em favor do 

Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul e do Sistema de Assistência à saúde dos Servipores Públicos do Estado 

do Rio Grande do SUl; 

f)contribuição sindical instituída por lei; 

g)indenizações, multas, restituições e recolhimentos ao Erário; 

V -consignação facultativa: os seguintes descontos, incidentes sob.-e a remuneração do servidor, mediante sua 

autorizaÇão prévia e fui'JIIal, observando a ordem de prioridade a seguir" e a numeraÇão seqüencial dos canais: (Redação dada pelo Deaeto no 

45.368. de 29 de novembro de 2007\ 

a)juros e amortizações decorrentes de aquisição de imóvel, e os valores decorrentes de arrendamento de imóveis, de 

que trata a lei Federal no 10.188 de 12 de fevereiro de 2001; (Redação dada pe!n Degero n" 45.368. de 29 de novembro de 2007) 

b)mensalidades e contribuições de associações de classe, sindicatos, federações de servidores públicos estaduais, 

fundações privadas de servidores púbficos estaduais sem fins lucrativos e cooperativas de crédlto de servidores públicos estaduais; (Redação 

dada pelo Oeaeto no 45.368, de 29 de novembro de 2lJ01} 

c)prêmios de seguros e pecúlios que tenham como estipulante as entidades elencadas na alínea "b" deste inciso; 



d)parcelas relativas a empréstimos e financiamentos, concedidos por instituições financeiras oficiais, controladas 

direta ou indiretamente pelo Poder Público, ou por cooperativas de crédito de servidores públicos estaduais e juros e amortizações de 

·empréstimos concedidos por instituições financeiras conveniadas com as entidades elencadas na alínea "b" deste inciso; (Redação dada pelo 

Deaeto ""' 45368, de 29 de novembro de 21l!l7) 

e}valores devidos aos serviços sociais autônomos ronveniados com o Estado e valores devidos a cooperativas de 

consumo fechadas, constituídas por servidores públicos estaduais; (Redação dada pelo Decreto n• 45.368. de 29 de novembro de 2007) 

f)taxas e mensalidades de planos de assistênda médico-hospitalar, desde que conveniados com as entidades 

elencadas na alínea •b• deste indso; (Re<lação <loada pelo Decrero n"45.35S, "'"' 29 d<> ncvembro de 20071 

g)valores devidos em razão de convênios firmados pelas entidades elencadas na alínea "b" deste Inciso com vistas à 

aquisição de mercadorias; (Redação dada pelo Decreto no 45.368. de 29 de novembro de 2007) 

h)contribuição espontânea a partidos políticos. {Redação dada pelo Oeaeto n" 45.368. de 29 de novembro de 20071 

Parágrafo ÚlliCIO -As conslgna9ies compllllsórias têm prioridade sobre as faa.lltatívas. 

DOS CONSIGNATÁRIOS 

Art. 30 •Somente poderão ser consignatários: 

I -as entidades de Previdênda Social, Estadual e Federal; 

n-os beneficiários de pensão alimentfcia decorrente de decisão judicial; 

m-as Fazendas Pública, Estadual e Federal; 

IV -órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta e as instituições financeiras ofidais controladas 

direta ou indiretamente pelo Poder Público; 

v-as associações de servidores públicos estaduais; 

VI -os sindicatos de servidores públicos estaduais; 

VU -as federações de sindicatos de servidores públicos estaduais; 

VIII •as fundações privadas de servidores públicos estaduais sem fins lucrativos, cujo objetivo seja a prestação de 

serviços assistenciais, culturais, filantrópicos, recreativos, de aperfeiçoamento profissional e de defesa dos interesses gerais de seus 

'~membros; 

IX -as cooperativas de consumo fedtadas, legalmente instituídas, constituídas por servidores públicos estaduais; 

X-as cooperativas de crédito de servidores públicos estaduais; 

XI •as entidades pertencentes aos serviços sociais autônomos conveniadas com o Estado; 

xn -os partidos políticos regularmente registrados. 

Art. 4° -As entidades devem fornecer ao consignante a relação atualizada dos seus sócios sempre que lhe for requisitada. 

DA CONCESSÃO DO CANAL 

Art. so -0 pedido de concessão de canal dar-se-á através de requerimento espeófico instruído com: 

'I-prova de capacidade de representação do signatário devidamente atualizada; 

U -assinatura de Termo de Compromisso conforme Anexo I; 

m •prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual, Federal e Munidpal; 

IV •Certidão Negativa de Débitos (CND), fornecida pelo Instituto Nacional do seguro Social (INSS); 



VI -inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC/CNPJ); 

VU •prova de domicJlio da entidade no Estado do Rio Grande do Sul; 

VUI •alvará de fundonamento atualiZado, com endere91 completo da entidade e de seu representante; 

IX -certidão de distribuidor criminal em nome do Presidente e demais Diretores da entidade, além de cópia dos 

seguintes documentos: 

a)para associações de servidores públicos estaduais: 

1 -ata da assembléia de constituição e estatuto da entidade; 

2- comprovação de possuir no mínimo 100 (cem) sócios; 

3 -comprovação de estar regularmente constituída por, no mínimo, 01 ano; 

4- atas que instituírem ou modificarem as contribuições e/ou mensalidades, e a composição da diretoria; 

5 - cópia do convênio com a instituição financeira no caso de concessão de subcódigos para descontos de empréstimos 

.~pessoais; 

6 -cópia do convênio do plano de assistência médico-hospitalar; 

7 - proposta de seguro e apólir:E onde conste mmo estipulante a respectiva associação, cumpruvando anualmente, ou 

sempre que lhe for requerida, a manutenção e existência da apólice; 

8 - portaria de concessão de autorização para funcionamento; (Redação dada pelo Deqeto no 44.542. de 13 de setembro de 

9- cópia dos convênios firmados pela entidade consignatária com vistas à aquisição de mercadorias; 

b)para sindicatos de servidores públicos estaduais: 

1- registro da entidade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e ato definitivo de registro no Diário Oficial da União; 

2 -ata da assembléia de constituição e do estatuto da entidade; 

3- atas que instituírem ou modificarem as contribuições e/ou mensalidades, e a composição da diretoria; 

4 - cópia do convênio com a instituição financeira no caso de concessão de subcódigos para descontos de empréstimos 

pessoais; 

5 -cópia do convênio do plano de assistência médico-hospitalar; 

6 - proposta de seguro e apólice onde conste como estipulante o respectivo sindicato, comprovando anualmente, ou 

sempre que lhe for requerida, a manutenção e existência da apólice; 

7 - portaria de concessão de autoriZação para fundonamento; (Redação dada pelo Deaeto n• 44.642. de 13 Çe setembro de 

8- cópia dos convênios firmados pela entidade consignatária com vistas à aquisição de mercadorias; 

c)para as federações de servidores públicos estaduais: 

1 -ata da assembléia de constituição e estatuto da entidade; 

2 -comprovação de estar regularmente constituída por, no mínimo, 1 ano; 

3- atas que instituírem ou modificarem as contribuições e/ou mensalidades, e a composição da diretoria; 

4- cóoia do convênio do olano de assistênda médirn-hn,;nit,lar: 



5 - proposta de seguro e apólice onde conste como estipulante a respectiva federação, comprovando anualmente, ou ~i 

sempre que lhe for requerida, a manutenção e existência da apólice; p~/j 

6 - portaria de concessão de autorização para funcionamento; (Redação dada pelo Deae!<> na 44.642. de 13 de setl!mhro de , 

7 - cópia do convênio com a instituição financeira no caso de concessão de subcódigos para descontos de empréstimos 

pessoais; 

8 -cópia dos convênios firmados pela entidade consignatária com vistas à aquisição de mercadorias; 

d)para as funda!;iies privadas de servidores públicos estaduais: 

1 -ata da assembléia de constituição e estatuto da entidade; 

2- comprovação de possuir, no mínimo, cem membros; 

3 -comprovação de estar regularmente constituída por; no mínimo, um ano; 

4- que instituírem ou modificarem as contribuições e/ou mensalidades, e a composição da diretoria; 

5 - aria do Ministério Público Estadual aprovando as contas da entidade, a cada exercício financeiro; 

6 -a do convênio do plano de assistência médico-hospitalar; 

7 - proposta de seguro e apólice onde conste como estipulante a respectiva fundação, comprovando anualmente, ou 

sempre que lhe for requerida, a manutenção e existência da apólice; 

8 - portaria de concessão de autorização para funcionamento; (Redação dada pelo Oeaeto na 44.642, de 13 de setembro de 

9 - cópia do convênio com a entidade financeira no caso de concessão de subcódigos para descontos de empréstimos 

pessoais; 

10 -cópia dos convênios firmados pela entidade consignatária com vistas à aquisição de mercadorias; 

e)para as moperativas de mnsumo fechadas: 

1 -comprovante de arquivamento dos atos constitutivos ria Junta Comercial; 

2- instrumento constitutivo da personalidade jurídica da requerente com especificação de sua finalidade; 

3- atas que instituírem ou modificarem as taxas administrativas e/ou mensalidades, e a composição da diretoria; 

4 - cópia do convênio com a entidade financeira no caso de concessão de subcódigos para descontos de empréstimos 

pessoais; 

5 -cópia dos convênios firmados pela entidade consignatária com vistas à aquisição de mercadorias; 

f)para instituições financeiras oficiais controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, modelos de contratos 

padronizados para financiamento ou empréstimo, cujo desconto será autorizado pelo servidor, e detalhamento operacional de sua execução; 

g)para as entidades dos serviços sociais autônomos, a documentação prevista na alínea "e", Itens "1" e "2", 

acompanhada de cópia reprográfica autenticada de convênio firmado com o Governo do Estado. 

h)para as cooperativ<ts de o-édito de servidores públicos estaduais, a dowmentação pl'evista na alínea "e", itens "1", 

1 -comprovação de possuir, no mínimo, 100 membros 

2 -comprovação de estar regularmente constituída por, no mínimo, 1 ano; 



. ·1# 
4 -portaria de concessão de autorização para funcionamento; (Redação dada pelo Decreto n• 44.642. de 13 de setembro de ·i,/~ 

5 - proposta de seguro e apólice onde conste como estipulante a respectiva cooperativa, comprovando anualmente, ou 

sempre que lhe for requerida, a manutenção e existência da apólice; 

6- certificado de autorização de funcionamento fornecido pelo Banco Central; 

7 - cópia do convênio com a entidade financeira, se for o caso, no caso de concessão de subcódigos para descontos de 

empréstimos pessoais; 

8 - aípia dos convênios firmados pela entidade consignatária com vistas à aquisição de men:adorias. 

Parágrafo único -Na concessão de subcódigos para descontos de empréstimos pessoais, as entidades consignatárias 

deverão apresentar certificado de autorização de funcionamento junto ao Banco Central da instituição financeira com a qual estiverem 

conveniadas. 

Art. 6° -o ato concessório de canal de consigna!;fies não gera, em relação ao consignatário, nenhum direito permanente, 

podendo ser revogado a qualquer tempo, a critério exdusivo da autoridade cedente, após exame de viabilidade técni4:a e{ou jurídica, 

constatação de desvios e mau uso do canal ou não preenchimento das condições e exigências estabelecidas neste Decreto e nas Instruções 
;\ 

.:JUe, para tal fim, sejam baixadas pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 7° -o Secretário de Estado da Fazenda, quanto às folhas de pagamento centralizadas na respectiva Pasta, e os 

dirigentes máximos de autarquias, fimda!;fies e outros órgãos responsáveis pela elaboração de suas respec::tlvas folhas de pagamento, serão 

as autoridades competentes para autorizar a concessão de canais de consignação, cabendo à Secretaria da Fazenda zelar pela 

operacionalidade do sistema, inclusive através da expedição de Instruções Normativas. 

Parágrafo único •Somente serão concedidos canais para os descontos previstos no inciso V do artigo 2° do presente 

Decreto. 

DO USO DO CANAL 

Art. 8° -A inclusão de descontos autorizados nas folhas de pagamento dependerá sempre de expressa autorização escrita 

do servidor; nos termos do Anexo H do presente Decreto. 

§ 1° -o consignatário, na condição de fiel depositário, deverá, sob as penas da lei, conservar em seu poder o 

documento original relativo à autorização da consignação, assinada pelo servidor, com firma reconhecida por cartório, e pela entidade 

,...-~consignatária e/ou conveniada, para exibi-lo sempre que solicitado pela Secretaria da Fazenda, bem como prestar outras informações que o 

consignante julgar necessárias à implantação do desconto e eventuais comprovações que se ftzerem necessárias. {Redação dada pelo Decreto no 

46.615. de 17 de setembro de 2009) 

I-o órgão mnslgnante poderá exigir, sempre que necessário, que uma determinada entidade apresente as 

autorizações referidas no§ 1°, atualizadas, que deverão ser compatibilizadas com o contracheque do servidor; 

n -caso forem constatadas divergências entre as autorizações referidas nesse parágrafo e o contracheque do 

servidor; a entidade estará sujeita às penalidades previstas no artigo 11 do presente Decreto. 

III -os descontos previstos no artigo 20, inciso V, allneas 'e' e 'g' poderão ser autorizados pelo servidor anualmente. 

{Inciso indufdo pelo Decreto no 43.574. de 14 de janeiro de 2005) 

IV -Os descontos serão considerados indevidos quando a entidade consignatária não apresentar as autorizações 

referidas no § 1 o no prazo assinado pelo órgão consignante. {Inciso induido pelo Decreto n" 46.615. de 17 de setembro de 2009\ 

§ 20 -Na autorização a que se refere o caput deverá ficar eximida a responsabilidade do órgão consignante quando, 

por razões de natureza operacional, por exigência de ordem legal ou em decorrência de falha de terceiros, o desconto autorizado deixar de 

ser efetuado, cabendo, na ocorrência de tal hipótese, ao consignatário, com base nos relatórios que receber, adotar as providências cabíveis 

junto ao servidor que autorizou o desconto. 



Consolidação das Leis do Trabalho • CLT ·, deverá ser entregue, ao órgão consignante, cópia da autorização do servidor para o J 
pro~"'~"" do ~'P'"'"" d"'oooto. '?/ 11 

§ 4° ·Em qualquer caso, a falta do documento de autorização do servidor constitui falta grave e confissão de desvi~ 
de uso do sistema por parte do consignatário, o qual será responsabilizado mediante a aplicação das penalidades previstas neste Decreto. 

§5° •Do repasse das importâncias à entidade consignatária, será subtraído o valor relativo aos descontos indevidos, 

bem como quaisquer ônus que o Estado venha a suportar com o ressarcimento do numerário descontado do servidor sem a sua autorização. 

Art. 9° ·A adoção de práticas que se constituam desrespeito aos direitos do consumidor, ilfdtos, manipulação de dados 

cadastrais do servidor, ou qualquer outra que se configure como desvio do uso do canal em prejuízo ao servidor e/ou ao Estado é de inteira 

responsabilidade do detentor do canal, cabendo, além das sançües previstas neste Decreto, responsabilização civil e/ou penal nos termos da 

lei. 

Art. 10 ·Pelo uso do canal de consignação e/ou desdobramentos, os consignatários mencionados no artigo 3° indenizarão 

os órgãos consignantes, as autarquias e fundações no valor resultante da aprtcação de percentual fixo sobre o respectivo montante bruto, 

mensalmente lan!;i!ido, observando-se o seguinte escalonamento, de acordo com a finalidade: 

I •um por cento para valores devidos às entidades referidas nos incisos V, VI, VII, VIII, IX e X, do artigo 30, quanto às 

/~consignações referidas no item V do artigo 2°, alíneas "d", "e", "f" e "g" deste Decreto; 

D -quatro por cento para os descontos referidos na alínea "c" do indso V do artigo 2° deste Decreto. 

Parágrafo único -Ficam isentos das indenizações de que trata o caput deste artigo os descontos em favor das 

unidades operacionais da Brigada Militar. 

DAS PENALIDADES 

Art. 11 ·A inobservância de qualquer norma estabelecida neste Decreto ou nas Instruções Normativas expedidas pela 

Secretaria de Estado da Fazenda, acarretará a aplica(ão, cumulativa ou não, das seguintes penalidades: 

I •advertência; 

U ·bloqueio temporário ou permanente do uso do canal, tanto para a entidade como para o servidor; 

m -multa de uma a dez vezes o maior percentual de indenização fixado no artigo 10 deste Decreto, a ser descontada 

por ocasião do repasse das importâncias lançadas no código de descontos; 

IV -cancelamento da concessão. 

§ 1° •São causas determinantes para aplicação das penalidades previstas no caput deste artigo: 

I-utOiza(ão do canal concedido de fonna diversa daquela que tiver sido autorizada, em especial quando alugado, 

sublocado ou cedido a terceiros; 

II •implantação de descontos indevidos e/ou não autorizados; 

m •utilização de práticas operacionais ilegais ou em prejuízo do servidor e/ou do órgão consignante; 

IV -embaraço à a(ão fiscalizadora do órgão consignante, omissão na apresentação de documenta(ão solicitada, 

descumprimento de detenninações, demora injust:ifimda na devolu(ão de valores recebidos indevidamente; 

V-alteração de finalidade sem anuência do órgão consignante, índusive em relação a transferência de titularidade de 

apólice de seguro. 

§ 2° ·O bloqueio temporário do canal ou o cancelamento da concessão impedirá automaticamente o processamento 

de novas indusões ou alterações das consignações já autorizadas, não imp6cando a cessação das responsabilidades legais do consignatário 

frente ao servidor e/ou Estado, indusive quanto a disponibiriZação de pagamento de valores por outros meios que não a consignação em 

folha. 



implicará a aplicação da penalidade de multa, bem como o cancelamento do canal, se não for regularizada no prazo de trinta dias a contar da ~ 

data da notificação, podendo ser prorrogado por mais trinta dias, a critério do consignante. ~ ~ 

§ 4° -Deverá ser aplicada às entidades seguradoras a penalidade prevista no inciso IV do caput deste artigo, caso 

não mantenham filial ou escritório de representação no Estado. 

§5° •São competentes para imposição das,penalidades previstas neste artigo as mesmas autoridades previstas no 

artigo 70 deste Decreto. 

Art. 12 -o órgão de origem do servidor deverá abrir processo próprio para apurar responsabilidades quando a autorização 

de consigna9'io fawltativa tiver origem em adultera9'io de contracheque ou em outro dorumento falso, caso em que o servidor poderá ser 

responsabitizado adminístratiw e penalmente. 

Parágrafo único -se da apuração decorrerem Indícios de faltas sujeitas a processo administrativo-disciplinar, os autos 

do expediente deverão ser, de imediato, encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, ou ao órgão competente, para as providêndas 

cabíveis. 

DA CESSAÇAO DA CONSIGNAÇAO FACULTATIVA 

Art. 13 ·O cancelamento dos descontos de consignação facultativa, por parte do servidor, poderá ser realizado a qualquer 

--~,tempo, junto ao consignatário ou junto ao órgão consignante, sendo executado na folha de pagamento que estiver sendo processada, 

respeitados os procedimentos operaáonais adotados pela Secretaria da Fazenda. 

§ 1° •O cancelamento dos descontos relativos a empréstimos e/ou financiamentos concedidos por instituições 

financeiras oficiais e juros e amortizações de empréstimos concedidos por instituições financeiras conveniadas com as associações de classe, 

sindicatos, federações de servidores públicos estaduais, fundações privadas de servidores públicos estaduais sem fins lucrativos e 

cooperativas de aédito de servidores públicos estaduais, fica condidonado à previa e expressa anuênda das entidades consignatárias e das 

instituições financeiras ofidais ou privadas, com elas conveniadas, se for o caso. {l'amg"'fu ,;niro mmsfunn"'d" em 10 peio Decreto no 43.574 de 14 

de Janeiro de 2005) 

§ 2° -A condição de prévia e expressa anuência, prevista no parágrafo anterior, estende-se às entidades elencadas 

no artigo 18 do presente Decreto, bem como aos descontos referentes à aquisição de mercadorias. (l'arág~<~fo Incluído pelo Deueto n" 43,5:74. de 

Art. 14 •O cancelamento do canal de consignação poderá ocorrer: 

I -por interesse da Administração ou do consignatário, expresso formalmente ao órgão consignante, com indicação 

,..-..,, das medidas operacionais que visem a resguardar os interesses dos servidores usuários, os quais devem ser previamente avisados e 

instruídos dos procedimentos que deverão adotar; 

II -quando permanecer, pelo período de um ano, sem movimentação; 

m-demals casos mencionados no artigo 6o do presente Decreto. 

Parágrafo único -Na hipótese de ocorrer o cancelamento do canal de consignação, os direitos dos consignatários, 

relativos aos empréstimos, financiamentos. juros e amortizações de empréstimos concedidos proiiTDgam-se até a integral liquidação de todos 

os contratos celebrados. (Parágrafo incluído pelo Decreto no 43.480, de 02 de dezembro de 2004) 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 15 •A soma mensal das consignações fawltativas e obrigatórias de cada servidor não poderá exceder a setenta por 

cento (70'i!lo} do valor de sua renumeração mensal bruta. (Redação dada pelo Decreto "" 43.574. de 14 de íaneiro de 2005) 

§ 1° -Permanecerão em vigor os descontos já implantados se, de modo superveniente, ocorrer diminuição da margem 

consignável prevista no caput deste artigo, cabendo ao servidor as provídêndas necessárias para a adequação ao mencionado limite. 

§ 2" -A Secretaria da Fazenda ellpedírá, com antecedência mínima de 60 {sessenta) dias, Instrução Normativa 

definindo a data da entrada em vigor da margem consignável de que trata o caput. (Redaçlio dada pelo Deqeto n°43.883. de 17 de iunho de 2005) 



pedido de canais de consignação ou desdobramentos. ~~1 

Parágrafo único •As consignações facultativas referentes a amortizações de empréstimos e/ou financiamentos que já ~ 
vêm sendo processadas em folha de pagamento ficam mantidas até a amortização da última parcela da operação, obedecidas às disposições 

do Decreto ora revogado. 

Art. 17 -Às atuais detentoras de canais de consignação será concedido prazo de cento e vinte dias, a contar da data da 

publicação do presente, para adequarem-se às disposições deste regramento. 

Parágrafo único -0 prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado por até cento e vinte dias, se necessário, por 

ato do Diretor do Departamento da Despesa Pública Estadual da Secretaria da Fazenda. 

Art. 18 •As entidades de previdência privada, as entidades de servidores públicos estaduais sem fins lucrativos com 

objetivos previdenciários, assistenciais, sociais, recreativos, beneficentes e culturais e as seguradoras que já detêm canal de consignação 

poderão pennanecer na condição de consignatários desde que se adequém às disposições deste Decreto no prazo previsto no artigo anterior. 

Parágrafo único -Pelo uso do canal de consignação e/ou desdobramentos, os consignatários mendonados no caput 

indenizarão os órgãos consignantes no valor resultante da aplicação de pen:.entual fixo sobre o respectivo montante bruto, mensalmente 

lançado, observando-se o seguinte escalonamento: 

I -um por cento quanto às consignações referidas no item V do artigo 2°, alíneas "d", •e•, "f" e "g" do presente 

Decreto; 

II •Quatro por cento quanto às consignações referidas na alínea "c" do Inciso V do artigo 2° deste Decreto. 

Art. 19 •Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 20 -Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 34.258, de 03 de abril de 1992, e suas 

alterações, mantendo-se em vigor o§ 2D do artigo 2D do Decreto 37..348. de 15 de abril de 1997. com a redação dada pelo Decreto 38.992. 

de 29 de outubro de 1998. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 10 de setembro de 2004. 

DOE de 13/09/2004 

GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO, 

Governador do Estado. 

ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO 

Pelo presente, assumimos o compromisso de, se deferido nosso pedido de concessão de canal de consignação ou 

ratificada a concessão já existente, cumprir integralmente as normas e condições estabeleddas no presente Decreto, bem como as futuras 

normas e instruções que a respeito forem editadas na Secretaria da Fazenda. 

Declaramos, para todos os efeitos, que nos responsabilizamos por quaisquer consequenclas advindas de eventual 

retardamento no repasse de importâncias descontadas, ou pelo não-desconto de valores por razões de natureza operacional, de exigência 

legal ou de falhas de terceiros, não cabendo qualquer responsabilidade ao estado ou ao servidor, que correta e legalmente haja autorizado o 

desconto. 

Assumimos, ainda, o compromisso de permitir a realização, por parte do órgão consignante, sempre que entender 

necessário, de auditoria para verificação do cumprimento, por nossa parte, das obrigações aqui assumidas, bem assim como a de auxiliar e de 

fadlitar a ação fiscaliZadora, entregando, quando solicitado, o dowmento original previsto no Anexo II deste decreto. 

Porto Alegre, de de 



EST.ADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 ( CNJ: .0038130-04.2012.8.21.3001) 

Reoficie-se ao IPERGS para que comprove o cumprimento 

da determinação judicial, instruindo-se o ofício com cópia das fls. 

188/189 e 204, em dez dias. 

Diligências legais. 

Em 10/01/2014 

Mauro Caum Gonçalves, 
Juiz de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: MAURO CAUM GONCALVES 

Nº de Série do certificado: 3FF41 OBOBC29CD8C935818E051 008038 

Data e hora da assinatura: 10/01/2014 11:30:21 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 
http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

00111202952659001201471000 

Número Verificador: 00111202952659001201471000 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Juízo: Vara Cível do Foro Regional Partenon de Comarca de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: Aspecir e outros 
Local e data: Porto Alegre, 14 de janeiro de 2014. 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/87. 

OFÍCIO 

Ofício nº: 18/2014 (Ao responder, favor mencionar o nº do processo) 

Senhor Responsável: 

Reiterando os termos do similar n º 117 4/2013, requisito a Vossa Senhoria 
providências no sentido de que cessem, de imediato, os descontos em folha de pagamento da autora 
acima qualificada, tendo em vista declaração de insolvência proferida por este juízo, bem como que 
comprove o cumprimento da determinação judicial enviada através do ofício 1174/2013. Para tanto, 
seguem cópias das fls. 188, 189 e 204 do presente feito. 

Atenciosamente. 

limo Sr. 

Mauro Caum Gonçalves 

Juiz de Direito 

Presidente do Instituto de Previdência do Estado do RS - IPE 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário; MAURO CAUM GONCALVES 
Nº de Sé ri~ do certificado: 3FF41 OBOBC29CD8C935818E051 008038 
Data e ho~a da assinatura: 14/01/2014 12:59:01 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 
http://wwW.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 
001112029526590012014102811 

Endereço: AV. Cel. Aparício Bo~ges, 2025- Aparício Borges- Porto Alegre- CEP: 90680570- Fone: 
51-3336-7~88 - e-mail setorial: frpoaregptvciv @tj.rs.gov.br 
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Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(íza) de Direito 

Da Vara Cível do Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre - RS 

Processo n° 1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador signatário, nos 

auto da AÇÃO DE INSOLVÊNCIA em epígrafe, vem, respeitosamente, perante a 

autoridade de Vossa Excelência, requerer a juntada do protocolo do Ofício n° 

18/2014 junto ao IPERGS, ocorrido nesta data. 

N. T. P. D. 

gre, RS, 16 de janeiro de 2014. 

. r cisco Gonça. 

OAB/RS 45.526 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICJ:kRIO 

Jufzo: Vara Cível do Foro Regi~nal Parte~on de Comarca de Porto Alegre: ________ rt,;; 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21. 01.~ 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência t-.:sr 
Autor: Josefina Gonçalves Dias· (AJG) 
Réu: Aspecir e outros · 
Local e data: Porto Alegre, 14 de janeiro de 2014. 

Parte autora: JOSEFINA GONÇALVES DIAS, CPF 167.879.940/ 7. 

OFÍCIO L========--' 
Ofício nº: 18/2014 (Ao responder; favor menciÓnar o nº do processo) 

. f' A{. 1} 
Senhor Responsável: 5 1:,) · 

1)/fl 
Reiterando os ~ermos do similar n º 117 4/2013, requisito a Vossa Senhoria 

providências no sentido de que cessem, de imediato, os descontos em folha de pagamento da autora 
acima qualificada, tendo em vista declaração de insolvência proferida por este juízo, bem como que 
comprove o cumpriment0,da determinação judicial enviada através do ofício 117,4/2013. Para tanto, 
seguem cópias das fls. 188, 1 à9 e 204 do presente feito, . . . .. · .. 

Atenciosamente.: 

limo Sr. 

Mauro Caum Gonçalves 

Juiz de Direito 

Presidente do Instituto de Previd~ncia do Estado do RS -IPE 

www.1jrs.jus.br 

Este é um' documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: MAURO CAUM GONCALVES 
N2 de Séri'e do certificado: 3FF41 OBOBC29CD8C935818E051 008038 
Data e hora da assinatura: 14/01/201412:59:01 

I 
Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 
http://vvwv.(.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 
001112029526590012014102811 

Endereço: AV. Cel. Aparício Borges, 2025- Aparício Borges- Porto Alegre· CEP: 90680570- Fone: 
51-3336-7588- e-mail setorial: frpoaregptvcív@tj.rs.gov.br 
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i 
DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA 

GERÊNCIA DE PENSÕES 
SERVIÇO DE CONCESSÃO DE ORIGEM JUDICIAL 

lnf. n.0
: 

OF. JUD. N.0
: 

P. ADM. N.0
: 

P. Jud. n.0
: 

0008/2014 
1174/2013 
71.869/11 
001/1.12.0295265-9 

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2014. 

,, Vara: 
Natureza: 

Cível - Foro Regional do Partenon 
Declaratória de Insolvência 

Comarca: Porto Alegre 
Autor( a): JOSEFINA GONÇALVES DIAS 

Meritíssimo(a) Juiz(a): 

Encaminhamos o presente ofício a Vossa Excelência, em 
atenção ao ofício judicial supracitado, informando que este Instituto, em 21/01/2014, efetivou 
a cessação dos descontos efetuados na folha de pagamento, mantendo-se os 
descontos legais (IPE-Previdência e IPE-Saúde). 

\\ 

Outrossim, em sendo declarada insolvente civil, cabe salvo 
melhor juízo ser determinado a nomeação de administrador, bem como destino de tais 
valores, futuramente, vez que neste mês os mesmos serão destinados a conta corrente da 
Sra. JOSEFINA GONÇALVES DIAS (Matrícula 7300551350058), tudo conforme 
documentos em anexo .. 

Atenciosamente. 

Acolho os termos do Oficio n°. 

Assessoria Jurídica do IPERGS 

'E~entíssimo Sr. (a) Dr. (a) 
M.M Juiz (a) de Direito da20Vara Cível do Foro &egi6Hal P-artett6D 
A v. C I • Aparício Borges, 2025 C.~rJ'fAA-L 
CEP ~0680570 
Porto:Alegre/RS 

BBY/bby 



IPERGS 

Pensionista 

Folha Grupo 
13.Cota-P 6 
85.113.13 

Normal 6 
85.115.13 

Demonstrativo de Pagamento de Pensionista 27/01/14 12:12:05 

JOSEFINA GONCALVES DIAS 

Especificacao Compet 
20000-13. COTA-PENSAO 12/2013 
81000-IPE PREVIDENCIA 12/2013 

20700-VALOR COTA-PENSAO 12/2013 
81000-IPE PREVIDENCIA 12/2013 
81100-IPE SAUDE 12/2013 
89910-BANRISUL EMPRESTIMO 12/2013 
90101-CONTRI MENSAL FUSEPE 12/2013 
90102-FUSEPERGS-EMPR BCO B 12/2013 
91400-CUSTO POSTAGEM 12/2013 
91601-ASJ/EMPRE 12/2013 
91602-ASJ/MENSALIDADE1 12/2013 

73.00551350.05.8 TF: T 
Data Referencia: 12 2013 

Valor Total 
18.974,16 
1.879,66 18.974,16 v 

1.879,66 D 
17.094,50 L 

18.974,16 
1.963,00 

588,19 
6.466,65 

21,50 
1.742,55 

1,20 
1.791,52 

16,00 

F4=Volta Linha F5=Avanca Linha F6=Proxima Compet. F7=Volta Pag. F8=Avanca Pag. 
PRO : PEN-CON 7300551350058 API 
PEN-CON EXECUTADA COM SUCESSO PROCERGS 

~\ 



IPERGS Demonstrativo de Pagamento de Pensionista 27/01/14 12:12:05 

Pensionista JOSEFINA GONCALVES DIAS 

Folha Grupo Especificacao 
91705-ASPECIR PEC 
91706-ASPECIR EMP 

Compet 
12/2013 
12/2013 

73.00551350.05.8 TF: T 
Data Referencia: 12 2013 

Valor 
20,00 

700,64 

Total Geral: 

Total 

18.974,16 
13.311,25 

5.662,91 

37.948,32 
15.190,91 
22.757,41 

v 
D 
L 

v 
D 
L 

F4=Volta Linha F5=Avanca Linha F6=Proxima Compet. F7=Volta Pag. F8=Avanca Pag. 
PRO : PEN-CON 7300551350058 API 
PEN-CON EXECUTADA COM SUCESSO PROCERGS 

(z tJt 
I 



iPERGS Consulta de Lancamentosi 21/01/14 18:12:52 

Matricula : 7300551350058 JOSEFINA GONCALVES DIAS Chave: 538899 

Cod Inicio Fim lse Valor I Cod Inicio Fim lse Valor 
-.coao 9/2011 ___ 19.929,851_90101 1/2014 1t2014S 21,50 

8'1000 PREVID 
81100 SAUDE 

,_ 91400 9/2011 "'' s 1,20 
,_ 91602 1/2014 1/2014 s 16,00 
1_91705 1/2014 1/2014S 21,18 
I 
I 
I 
I 
I 

2.058,991 
617,821 

81500 IRRF EX Isento 
81501 IRRFRRA Isento 

I 
I 

--f '----------::-=:-:-:-:--:-:--~'----:------:-:--------
Vantagens: 19.929,85 PREVIA ******Sujeito a alteracoes ***** 
Descontos: 2.736,69 01/2014 LiquidoaReceber: 17.193,16 
PF~ PEN-CON _______________________ API 
PE _ ::oN EXECUTADA COM SUCESSO PROCERGS 



~~ ·~t..~'Grv<:;:) .~ )r~~ 
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IPERGS Consulta de Assentamentos 27101114 12:26:10 

Mostrar Assentamentos a partir de 21 I _1 I 2014 

Beneficio Nro Processo 

Assentamento Objeto 
Data 
Hora 
Operador 
Terminal 
Atributo 
Valor anterior 
Valor atual 
COMENTARIOS 

71869111 

COTA PENSAO - 7300551350058 
21 I 1 I 2014 
18 : 12 : 29 
32318 MARIA DE LOURDES BARILI 
TXIMS054 
EXCLUSAO DE LANCAMENTO 
89910 

OF 1174/13 E 18114 DA VARA CIVEL/POA 
PRC 00111.12.0295265-9- INF080114-SCOJ 
CESSEM OS DECONTOS EM FOLHA 
ENC 16114 DA ASSJUR 

PRO : PEN-CON 7300551350009 ____________________________________ API 
PEN-CON EXECUTADA COM SUCESSO PROCERGS 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 296/2014, expedida em 24 de 

março de 2014, foi disponibilizada na edição nº 5286 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 25/03/2014, considerando-se publicada no primeiro dia útil 

que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 0038130-

Josefina 

Dias (pp. Fernando Soares Witt) 

Gonçalves 

X Aspecir 

(pp. Thania Maria Duarte e Silva) e 

Portocred S.A. (pp. Cassio Magalhães 

Medeiros e Vanessa Escobar Prestes). Vista às 

partes da resposta do IPE às fls. 244 e 

seguintes. 

Porto Alegre, 



Excelentíssimo Senhor 
Juiz de Direito da 
Vara Cível do Foro Regional Partenon de 
Porto Alegre/RS 

PROCESSO n° _ 001/1.12.0295265-9 (INSOLVENCIA CIVIL DECRETADA) 

REF: DECLARAÇÃO DE CRÉDITO 

ASPECIR PREVIDÊNCIA, qualificada nos autos 
do processo, em epígrafe, intentado por 
JOSEFINA GONÇALVES DIAS, através de sua 
procuradora signatária, vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, dizer e requerer 
o que segue: 

1. A credora ASPECIR PREVIDENCIA concedeu a assistência 
financeira no valor de R$ 13.687,49, pra quitação no prazo de 48 (quarenta e 
oito meses, mediante a parcela mensal de amortização correspondente a R$ 
239,36 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme o 
CONTRATO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA já anexado com a defesa e ora 
repetida (copia anexa). 

2. A devedora quitou a importancia de R$ 11.910,88 (onze mil, 
novecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), restando devedora do 
total equivalente a R$ 20.318,58 (vinte mil, trezentos e dezoito reais 
e cinqüenta e oito centavos), até 03 de ABRIL DE 2014, de acordo com 
o DEMONSTRATIVO ora adunado. 

Ante o exposto, REQUER a juntada de nova copia do 
CONTRATO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA, bem como do 
DEMONSTRATIVO que consigna o saldo devedor, até 03/04/2014, 
equivalente a R$ 20.318,58 (vinte mil, trezentos e dezoito reais e cinqüenta 
e oito centavos), fins de ser incluído no quadro geral dos credores; 

REQUER a intimação desta credora, após a organização do 
quadro geral dos credores, para os fins do artigo 771, do CPC; 



Processo n° 00111.12.0295265-9 

REQUER, finalmente, na ausencia de bens que garantam a 
satisfação do crédito da Aspecir Previdencia, seja determinada a formação de 
um fundo suficiente para pagamento, mensal, de quantum 
correspondente à amortização da divida ora comprovada, tendo como 
base as fontes de rendimentos da devedora; 

Em derradeiro, REQUER que o Sr. Administrador mantenha 
informações, atualizadas, sobre a mantença do imóvel indicado como único e 
de residência da devedora, considerada as circunstancias, especiais, 
apontadas na inicial. 

Termos que pede e espera deferimento 

ia a e e Silva 
OAB/RS 11.175 



. . g_6?J 
' ·-------------·--------·-------q-u-a-rta---fe-ir~. 2 de abril de 2014 -~3õ! 
i ASPECIR PREVIDÊNCIA 
i CNPJ: 92.843.531/0001-64 
j Praça Otávio Rocha, 65 
1 Centro- Porto Alegre- RS Cep: 90020-140 
Contrato cadastrado por : Simone Duarte 

I
. Contrato Cadastramento Início da vigência 

'29673435 ~-~·-=· =============07=/0=8=/2=0=12==============15=/0=9=/2=0=12======================~ 
PcL Vencimento 

15/09/2012 

2 15/10/2012 

3 15/11/2012 

4 15/12/2012 

5 15/01/2013 

6 15/02/2013 

7 15/03/2013 

8 15/04/2013 

9 15/05/2013 

1 o 15/06/2013 

11 15/07/2013 

12 15/08/2013 

13 15/09/2013 

14 15/10/2013 

15 15/11/2013 

16 15/12/2013 

17 15/01/2014 

18 15/02/2014 

19 15/03/2014 

20 15/04/2014 

21 15/05/2014 

22 15/06/2014 

23 15/07/2014 

24 15/08/2014 

25 15/09/2014 

26 15/10/2014 

27 15/11/2014 

28 15/12/2014 

29 15/01/2015 

30 15/02/2015 

31 15/0312015 

32 15/04/2015 

33 15/05/2015 

34 15/06/2015 

35 15/07/2015 

36 15/08/2015 

37 15/09/2015 

38 15/10/2015 

39 15/11/2015 

40 15/12/2015 

PcL Vencimento 

41 15/01/2016 

42 15/02/2016 

43 15/03/2016 

44 15/04/2016 

45 15/05/201 ô 

46 15/06/2016 

47 15/07/2016 

Valor Pagamento Valor Pago Reimplantação 

700,64 15/10/2012 

700,64 16/11/2012 

700,64 14/12/2012 

700,64 16/01/2013 

700,64 18/02/2013 

700,64 15/03/2013 

700,64 15/04/2013 

700,64 16/05/2013 

700,64 17/06/2013 

700,64 17/07/2013 

700,64 16/08/2013 

700,64 16/09/2013 

700,64 14/10/2013 

700,64 15/11/2013 

700,64 16/12/2013 

700,64 16/01/2014 

700,64 

700,64 

700,64 15/04/2014 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700;64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,(;4 

700,64 

7()0.~ 
700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

7.00.64' 
700,64 

700,64 

700,64 

700;64 

700,64 

7()0,64 .... 
700,64 

70o;64 

700,64 ~ 

0,00 

0,00 

700,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oP 
0,00 

0,00 

0,00 

f),OO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

Valor 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

700,64 

Pagamento Valor Pago Reimplantação 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,()() .... · 
0,00 

0.00 

Juros 

615,93 

612,12 

608,14 

603,98 

599,63 

595,08 

590,33 

585,37 

580,18 

574,76 

569,09 

563,17 

556,99 

550,52 

543,77 

536,71 

529,33 

521,62 

513,57 

505,15 

496,35 

487,16 

477,55 

467,51 

457,02 

446,06 

434,60 

Amortização 

•84,71 

88,52 

'92,50 

96,66 

101,01 

105,56 

1'10,31 

115,27 

' 120:46 
125,88 

.1~1.55 

137,47 

:1.:'P•f35 
150,12 

. ·.· ,1;§6,87 .. 
163,93 

171,31 

179,02 

187,07 

195,49 

...... ?()4,29 
213,48 

... ??~ .. o~ 
233,13 

. ·243;62 

254,58 

~~66.Q4 
422,63 278,01 

410,12 ........ ·. t'§.$().§? . 
397,05 

383,39. 
369,11 

354,19 

338,60 

322,31 

305,29 

287,50 

268,91 

249,48 

229,18 

Juros 

207,96 

185,79 

162,62 

138,41 

113,11 

86,67 
z:;a nA 

303,59 

. 31!.25: 
331,53 

. 346,45 

362,Q4 

'378,33 

395,35 

.:1'13,11 
431,73 

.4$tá.6. 
471,46 

Amortização 

··. 492;68 

514,85 

538,02 

562,23 

<ss7.53 

613,97 
·~Aof-CY\ 

Saldo 

13.602,7.8 

13.514,26 

13.421,76 

13.325,10 

13.224,08 

13.118,52 

13.008,21 

12.892,94 

12.772,48 

12.646,60 

12.515,05 

12.377,58 

12.233,93 

12.083,81 

11.926,94 

11.763,01 

11.591,70 

11.412,69 

11.225,61 

11.030,12 

10.825,84 

10.612,35 

10.3?.~.27 

10.156,14 

9.912,52 

9.657,94 

9.391,91 

9.113,90 

8.823,39 

8.519,80 

8.202,54 

7.871,02 

7.524,57 

7.162,53 

6.784,20 

6.388,85 

5.975,71 

5.543,98 

5.092,81 

4.621,35 

Saldo 

4.128,67 

3.613,82 

3.075,80 

2.513,56 

1.926,04 

1.312,07 

Saldo Atual 

13.602,78 

13.514,26 

13.421,76 

13.325,10 

13.224,08 

13.118,52 

13.008,21 

12.892,94 

12.772,48 

12.646,60 

12.515,05 

12.377,58 
12.233,93 . 

12.083,81 

11.926,94. 

11.763,01 

12.292,35 

12.813,97 
11.225,61 • 

11.730,77 

12.227,12. 

12.714,28 

13.191,84 

13.659,35 

14.116,38 

14.562,44 

14.997,04 

15.419,68 

15.829,80 

16.226,85 

16.610,24 

16.979,35 

17.333,54 

17.672,15 

17..994,46 

18.299,75 

18.587,25 

18.856,15 

19.105,63 

19.334,81 

~ald~·:U'ãf'"' j -
19.542,77 

19.728,56 

19.891,18 

20.029,59 

20.142,70 

20.229,37 



Aspecir 
Previdência 

1 <> Venclmento~ 

DAS CLÁUSUlAS: 

Aspecir Previdência, inscrita no CNPJ sob o rt0 92,843;531/0001-q4, dor~va_nle(:{enominada simplesmente 
ASPECIR, de um lado e, do outro, a pessoa fisícaqualificada acima como PARTICIPANTE, ora em frente 
denominade! merament€rPARTICIPANTE, tem entre sijusto·econtratado o·quantosegue: · 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato, aA$PE.ClR concede ao PARTlCIPANTE;, a quantia que consta no 
campo próprio> do quadro "5JI do presente QOC::I,Imento, na forma da CiJ'éular SUSEP n° 320/2006. O 
PARTiCIPANTE, porsuavez, reconhece-sedevedordaASPECIR e declara:-seplénamente conhecedor da 
·forma de.pagamentodo.·rnútuo, das taxas e dos demars encargos incidentes. discriminados nos quàdros "4" e 
"5" des.te., especialmente o imposto sobre Operações Financeiras-lO F. 

CLÁUSULA S·EGUNDA: A quantia mt~tuadt;t, acr~scida dos encargos, contratados, será paga pelo 
PARTICIPANTE à ASPECJR em parcelas igli1.;Hs, fixas, men·sa!s e sucessivas, em número de vezes e 
valores estipulados no quadro "5", mediante de::?contos [11ensais em su<rfollit;l de pagamento e/ou conta 
corrente bancária declarada no campo próprio do ~uadro "4", ou ainda, mediante c:remíssão de cheques pré
datados/boletos n(;} valor de cada parcela, cabendo àASPEGIR exercer sobre os mesmos os direitos que a 
lei lhe. assegura, incltt§>hre promover os correspondentes protestos. As contraprestações devidas pelo 
PARTICIPANTE que n~o- forem ciescont<tda$ pelos meios acima referidos, poderão ser efetivadas por 
quaisquer outros meios de cobrança legalmente permíti,dos. 

Contínua no ver.so(jj= 

\ 



Continu.ação do Conttato . . 
CL.AUSULATERCElRA: Na hipóte~e da ocorrência de atraso, superior a 10 {~ez) di<}sf no pa!ilamento.de 
qualquér das parcelas; ou da ocorrência da segunda devolução pela compensação bancária, seja a que 

- título'for, de qualquer dos cheques de quetrata a c.láusula anterior, pactua .. se que para a quitação do valo.r 
_ em atraso, deverão, a este; ser acrescidos juros de mora de 1% ,{um por cento) ao mês, reembolso das 
desp~sas bancárias pelas devoluções de cheqlle,. se for o caso; ·multa contratual de na~ureza não 

-~--compensatória de 2% {dois por cento) incidente~ sobre o valor total do saldo deveçJQr, acrescidos cíe correção 
monetária. Não ocorrendo o pagamento da (s) parcela (s) inadimplída (s),poderá aASPEC!R refinanciar a 
(s) mesma($}, acrescida de juros iguais aos da oper~ção, para saldament s a última prestação, em 
tantas quantas parcelas forem necessárias para este fim, servindo este í mentb; desde já, como 
autorização expressa pará tal procedimento. · 
CLÁUSUL.AQUART'A; ·Em caso <:te mora superiora 30 (trinta) dias no pagamento de qua,lquerdasparcelas, 
contados de seus respectivos ven.címetttos ou <te. devolução pela .compensação bancária, de .cheque 
subseqüente a outro também devolvido e n~o quitado no mês anterior •. sem prt7juízo das condições 
estabelecidas. na cláusula anterior •. o presente contrato será considerado ante,cipadamente vencido, de 
forma automátic? e independenternente· de qualquer .aviso ou notificação judicial ou extraJudicial, podendo 
ser exigida a totalidade do saldo devedor, acrescida dos encargos pactuados na cláusula anterior. 
CLÁUSULA QUINTA~ Caso aASPECIRnecessitebuscarjudicialmente ouextt ialmente; através de 
advogado contratado. qualquer importância referente ao presente contrato, o . lPANTE, além de 
arcar com as demais obrigações aqui est<:Jbelecidas, deverá satisfazer custas, despesas processuais e 
honorários adv.ocatrcios, estes desde já fixados em20% (vinte por cento) dovàlor total. do saldo devedor. 

CLÁUSULA $EXTA: OcorreMo atraso superior a 30 {trinta) dias,. contacJQS dÕ vencimento de .qualquer 
/". obrigação, aASPECIRdeverá providenciara insctiçãódo nome do PARTICIPANTE devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito, assim como noCadastrdde:Emitentesdé Chequessem Fundos CCF; se for o caso. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Qualquer tolerâr;~~jti por parte. da ASPECIR ~ara com infrações contratuais 
cometidas pelo PARTICIPANTE não importará em modlficação~·alteraçãoou novação deste contrato, nem 
se constituirá em precedente validamenteJnvocávet para eximi ... lo dq cumprimento integral das obrigações 
aqui assumidas, · · · 

CLÁUSULA O.ITAVA: O presente instrqmentp- de contrato constitui-se em títul_ó :executivo extrajudicial, 
liquido, certo e exigível, .nos termas do artigo585, inciso H, do Código de Processo Cívil. 
CLAUSULA NONA:OPARTICIPANTE não poderá desvincular-se da condição de ass<.>êiado daASPECIR, 
obrigarido~se a pagaras contribuições do mesmo, no mfnimo, enquanto perdurarem as obrigações objeto 
deste contrato. · 

CLÁUSULA DÉCIMA: O PARTICIPANTE, bem como seu fiador, se houver, autorizam a abertura ae 
cadastros,consulta de informações junto aos .bancos de dados e cadastros relatl\los a •Consumidores, bem 
como a utílização deste instrum(;}nto para eventQais cobranças através de terceiros por ela contratados pan;t 
taisfins. · 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes obrigam-se por si e seus herdeiros, sucessores ou cessionários 
a respeitar este contr~to; elegendo o Foro Central da Comarca de Porto Al~gr~ .. RS, para quaisquer 
questões resultantes c!este confrato, podendo, entretanto, a. ASPECIR ppt;lr pejo clorri'icílio do 
PARTIClPANTE. 

Fiadores: 

\ 



ECT ~ EMP, BRAS. OE CORREIOS F TELE.GRAFUS 
Ag: 4241"6 ~ A!iF SANTA CASA 
PORTO ALEGRE • RS 
CNPJ,,,.;: B4762036000l5fi IilS Est.: 0Sü3502?86 

COMPROVANTE OU GLlENTE 

Movimento •. ~. 04/04/21Ü4 Hora., ..••.• : 1/:03:40 
Cai:xa, ... ,.: 568'25119 Matricula .. : 9t%l9******* 
Lant:amento,: 0fl5 Atendimento: lí!0063 · · 
Môdalictade.! A V'ísta 

"""j~~ .. 

lJESCíHCAO ,,. QTD. PREGOU~$) 
SEOEX A VISTA 1 16, 30+ 

V<ilor do Portem~).,: , t:J.,31íl 
Cep De:stino: 91720~580 (RS) 
Peso r~al OWJ ...... : 0,018 
Peso rarlfado: ...... : 0,0.Hl 
OBJETti; •••• ' ••• :: SFM99974ti5BR 
(iVlliO DE RfCEBIMENto: 3,00 

Valor oedarado na.tl so11cltado(R$) 
No pásq :à.e ôbJeto. coin vâlür', faca seguro, 
dàclarando o valor do opjeto. 

VALOR EM DlNHEtRO( f.!$) t 
VALOR R~CEIHPO( R$):::> 

TRUCO( R$)===="'"'""> 

.15.30 
50:,00 

33.70 

SERV. POSTAIS: DIREITOS E Dí:VERES-:LEI 5536/78 

CftC-,CTJpHats e Hetr:àp. 30030100 Dê mais Locar. 
080072572&2 Sugestões/Rec 1 amações: 011007250100 
Regime Espeoia1 Ato Declaratódu n!· 2012/0411' 

VIA-CliENTE SARA 7,0.00 

\ 

/ 
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A.SPEC::::.IR PREVIDÊ'NCI~ 
FUNDADA EM 17. DE JUlHO:t.it: 1~37 -,Jleaónheyfaa de. UWki!ide '?úbi!Go pe!o.i')oore!q F.é<;l~rrn ~ $7516 ;te: 01/07!1955 

·EXP/DIR/No329/2014.;TMDS. 

lima. Sra. 
JQ~!ttri~A.•·ç;QNÇAt.VJ;~·~lA~ 

Porto Alegre, 03 de março·t:Je 2014. 

Rua Alcebíades Antonio dos Santos, no 585 - Nono~i 
91720580 Porto Alegre- RS 

li· 

Ret ~!-ANO PE PECULIO -PROPOSTA N° 41.848 

Prezada Senhora: 

Primeiramente nos reportamos à decretação da Jnsolvenci~ civil 
pelo JuiZ de· Direito da Primeira Vara Civel do· Foro RegiOnal' Partenon desta 
Capital, 110 procf;lsso U0 00111.12~0295265-9, no qual foram cancelados os 
descontos mensais em sua folha de pag:amento referente ã assistência 
financeira. conce<;lida por esta Entidaqe. No particular; aproveitamos o ensejo 
para esclarecer que o saldo devedor ·até a presente data ating~ o total de R$ 
20.318,58 (Vinte rnil, trezentos e dezoito reais e cinqüenta ~ oito centavos), 
que será informado ao Juiz da causa e consequentemente ao SL 
Admínistrador da Massa .. 

Solvíàas as questões ref~rentes à assistência financeira, .cumpre 
cientificar V. Sa. sobre a vigência do :plano de pecúlio, cuja Prqposta 
Individual 11° 41.848 foi .subscrita em janeiro de 2012,. assegurando a 
cobertur~ do v a lorde R$ $.~95,77 (oito mU, quinhentos e noventa e cinco 
reais e setenta e sete c~ntavo$-)t em favor de sua filha indicada como 
beneficiária. 

As cC>ntribuições~ mensais, no importe de R$ 21,18 (vinte e 
um reais ·e· dez()ito centavos) esfão adimplidas, normalmente, até o mês 
de·março de 2014, s·endo a cobertura garantida, na hipótese prevista no 
referido Cônfrato. · 

Comunicamos, Qutrossim, que a cobertura do plano de 
pecúlio será m;Intida se ,persistirem ps· pagameotost mensais1 das . 
contribuições, através da consignação •em sua f<>lha cte. pagamento junto ' 
ao IPERGS ou através de out~o meio, desde que a alteração seja 
expr~samente solicitada perante esta Entidade. 
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A.·SPEC::IR PREVIDÊN<::;I.A 
FUNLV<QA tiv! t 7 DE Jlltl-!0 DE 1937-ReebnheGldct qe_Uiill(Jxie f'Úbli<;ó rléió D6c•efo E~ràl ni> 3!5.7;4 i:Jé úl/()7 i i 955 

Port~mtp, ~ndo em vista as peculiaridades acima 
clistinguidas, bem como a natureza previdenciária das con~ribuições 
mensais! que não se enquadra no rol de dividas. submetidas ao 
Administrador da Mas:sa, reafirmamos a nossa satisfação em mantê.;fa 
no quadro de Associados~ valendo a presente para eliff.ttizar que a falta 
de pagamento regulamentar ~u~arretará s(Ja exclusão do Plano de 
Pecúlio. 

Permanecemos ao seu inteiro dispoc 

Ate_!]gío§il~enter · . · .·"//-" ·L· .· . . . 
,' · se~:::~~- ... ~~.:::.::::~~:::_:;~~:?, 

ÂSPÊ<!Ut'PREVIDÊNCIA 
Milton A. Machado 
Diretor Presidente 



EST.ADO DO RIO GRJ\NDE DO SUl. 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e o decurso 

do prazo do edital para credores. 

Intime-se o administrador, conforme determinado na 

sentença. 

Diligências legais. 

Em 29/04/2014 

1 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt- OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

PROCURAÇÃO 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, brasileiro, separado 

judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o no 183.009.520-04, 

portador da Cl no 9000491631, residente e domiciliado na Rua 

Aliança no 448, ap. 201, bairro Jardim Lindóia, em Porto Alegre-RS, 

nomeia e constitui seu bastante procurador o Advogado 

DOMINGOS DOS SANTOS BITENCOURT, brasileiro, casado, 

inscrito na OAB-RS n° 42.694 e OAB-SC N.0 12.731-A, e a 

/___, advogada, VANESSA BITENCOURT, brasileira, solteira, inscrita na 

OAB-RS sob o no 55.334, com endereço na Av. Diário de Notícias, 

n°. 200, conj. 908, Ed. Cristal Tower, Barra Shopping Sul, em Porto 

Alegre-RS, telefone n° (51) 3232 1469,· a quem confere amplos 

poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad judicia", em 

qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem 

de direito as ações competentes e defendê-los nas contrárias, 

seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos 

legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes 

especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos 

ou acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou 

separadamente, podendo ainda substabelecer esta em outrem, com 

ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e 

valioso, especialmente para atuarem na Ação Decalaratória de 

Insolvência (processo n°. 00111.12.0295265-9), a qual tramita perante o 

Juízo da Vara Cível do Foro Regional do Partenon da Comarca de 

Porto Alegre-RS. 



EST.ADO DO RIO GRP.NDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 
AV. Cel. Aparício Borges, 2025- CEP:90680570 Fone: 51-3336-7588 

Processo n.2: 
Natureza: 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Declaratória de Insolvência 

Valor da Ação: R$ 1.213,00 AJG 
Autor: Josefina Gonçalves Dias 
Réu: Aspecir e outros 

Compromissado( a): 
CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, RG 900049163, CPF 183.009.520-04 

TERMO DE COMPROMISSO: 

Aos 14 de maio de 2014, às 15:11, no FORO, onde se achava presente 
o(a) Dr.(a) Juiz(a) de Direito, comigo, Escrivão(ã), de seu cargo abaixo nomeado(a), 
compareceu o(a) Compromissado(a) acima, e disse que tendo sido nomeado(a) para 
servir de ADMINISTRADOR DA MASSA, uma vez que maior credor, declarada a 
insolvência de JOSEFINA GONÇALVES DIAS, no presente feito, vinha prestar o 
respectivo compromisso e requeria que se lhe o deferisse, prometendo que se haverá 
com justiça e equidade no desempenho de suas funções. O que foi deferido pelo(a) 
Juiz(a)/Pretor(a). Do que, para constar, lavrei este termo, que devidamente assinado. 

Porto Alegre, 14 de maio de 2014. 

)/Oficial Ajudante 

\ 

gabrieladg 
62-42-001/2014/1726042 
04.2012.8.21.3001) 

1 
001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-



EST.ADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Intime-se o administrador judicial para que arrecada os 

bens do devedor e apresente declaração de crédito, em vinte dias, 

atendendo ao determinado nos arts. 765 e 766 do CPC, sendo sua 

remuneração fixada posteriormente à apresentação dos dados. 

Diligências legais. 

Em 20/05/2014 

1 



juízo: Vara Cível do Foro Regional Partenon de Comarca de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: josefina Gonçalves Dias(AJG) 
Réu: Aspecir e outros 
Local e data: Porto Alegre, 23 de maio de 2014. 

CARTA DE INTIMAÇÃO 

Senhor( a): 

Vossa Senhoria fica intimado(a) a Intime-se o administrador judicial para que arrecada os bens do 
devedor e apresente declaração de crédito, em vinte dias, atendendo ao determinado nos arts. 765 e 766 do CPC, 
sendo sua remuneração fixada posteriormente à apresentação dos dados. 

Destinatário: 
001/2014/1883520 - Cláudionor Schafer, administrador 

End: Rua Aliança, 448,/201,jardim Lindóia, Porto Alegre, RS, 91050-010 

NELITA TERESA DAVOGLIO 

AV. Cel. Aparício Borges, 2025- CEP:90680570 Fone: 51-3336-7588 



.~ ..i . 

Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt- OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO PARTENON 
DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, brasileiro, 

separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o no 

183.009.520-04, portador da Cl no 9000491631, 

residente e domiciliado na Rua Aliança no 448, ap. 301, 

bairro Jardim Lindóia, CEP n. 91.050-01 O, em Porto 

Alegre-RS, na condição de Administrador da Massa 

Insolvente de JOSEFINA GONÇALVES DIAS, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e 

requerer: 

DA DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DO 

ADMINISTRADOR (ART. 765, DO CPC): 

Em que pese a insolvente Josefina Gonçalves Dias já ter 

juntado aos autos prova do crédito do requerente e de Nilza 

Terezinha da Cunha Silveira, conforme demonstrativo parcial 

juntado (fls.47148), cumpre trazer aos autos, na forma do artigo 765, q_, 
do CPC, a prova do título judicial e o demonstrativo do c::Pin· f/ 
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atualizado até a data da decretação da insolvência ( 1311112013), 

conforme memória de cálculo anexa, no valor de R$ 293.551,62 

(duzentos e noventa e três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta 

e dois centavos). 

Esclarece, ainda, que o crédito é oriundo das sentenças 

exaradas nos autos da Ação Cautelar Inominada (processo n. 

104977070- número antigo) e nos autos da Ação Monitória (processo 

n.103369121- número antigo), ações essas que foram restauradas sob 

os números 001/1.05.0033051-8 e 001/1.05.0032945-5, conforme 

documentos anexos. 

11- DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

DOS CREDORES: 

A fim de evitar eventual alegação de nulidade pelos 

credores e considerando que não há informação nos autos de que o 

edital de intimação expedido em 18/11/2013 (fi. 191) tenha sido 

-~ afixado no local de costume, impõe-se que seja certificada sua 

publicação, ou até mesmo que seja publicado na forma preconizada 

no artigo 232, 11 e 111, em combinação com o artigo 779, ambos do 

CPC. 

111 - DA ARRECADAÇÃO DOS BENS E 

COMPOSIÇÃO DO 'Fl)NDO PARA RATEIO ENTRE 

CREDORES: 

DA 

os 

Determinou a sentença, a pedido da insolvente, "a fiY1 
formação de um fundo para pagamento dos credores, no LifJ 
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percentual de 30% dos vencimentos da autora, providência que 

deverá ser tomada pelo administrador' (fi. 189). 

A autora, conforme comprovantes de rendimentos que 

juntou aos autos (fls. 21, 23 e 27), é pensionista, em caráter vitalício, 

do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul -

IPERGS e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul -

UFRGS, por morte de seu ex-marido Francisco Gonçalves Dias, 

percebendo elevados valores, não tendo, porém, declarado possuir 

bens penhoráveis em seu nome, passíveis, portanto de 

arrecadação no momento. 

Para a formação do fundo, correspondente ao 

percentual de 30% dos rendimentos da autora, ou seja, equivalente 

ao valor que resultar após a dedução dos descontos obrigatórios 

(contribuição previdenciária e saúde para o IPERGS), há a urgente 

necessidade de ser oficiado às citadas fontes pagadoras, a fim de 

que efetuem o desconto e depositem o valor correspondente em 

~- conta vinculada a esse MM. Juízo. 

Considerando, porém, que a sentença declaratória de 

insolvência foi exarada em 13 de novembro de 2013, caberá à 

autora depositar em juízo os valores correspondentes ao fundo, 

mês a mês, corrigidos monetàriamente e com juros, desde a data 

da decretação da insolvência até a data em que for efetivado o 

desconto diretamente nas fontes pagadoras. 



·~. 

Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

IV - DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 

VINCULADA AO JUÍZO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO 

DESTINADO AO PAGAMENTO DOS CREDORES: 

A fim de bem administrar os bens e valores a serem 

arrecadados, haverá a necessidade de abertura de conta bancária 

em nome do requerente, vinculada a esse MM. Juízo, como forma 

de disponibilizar, oportunamente, os recursos destinados ao rateio 

aos credores. Assim, impõe-se a expedição de alvará judicial, 

autorizando o requerente a promover a abertura de conta bancária, 

preferencialmente junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 

V - DA REPRESENTAÇÃO DA MASSA, ATIVA E 

PASSIVAMENTE (ART. 766, 11, DO CPC): 

Pelo contexto dos autos e dado que já houve 

contestação por alguns credores, quanto ao pedido de insolvência, 

·~ por certo, a massa, por seu administrador, haverá de lançar mão de 

medidas administrativas e judiciais, ao longo de sua administração, 

necessitando, pois, da contratação de advogado, cujos honorários 

devem ser previamente ajustados e submetidos à aprovação 

judicial, nos termos do artigo 766, 11, do CPC. Assim, desde logo, 

mas antes de firmar o contrato, o requerente submete ao crivo de 

Vossa Excelência a anexa minuta do Contrato de Prestação de 

Serviços de Advogado. 
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Em face do exposto, requer a Vossa Excelência os 

seguintes provimentos judiciais: 

a) acolher a declaração de crédito em nome do requerente, 

juntamente com Nilza Terezinha da Cunha Silveira, com base nos 

títulos executivos judiciais anexos, no valor de R$ 293.551 ,62 

(duzentos e noventa e três mil e quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta 

e dois centavos), atualizado até a data a sentença declaratória da 

insolvência (1311112013), conforme memória de cálculo anexa; 

b) determinar a certificação da publicação do edital de 

convocação dos credores e, se assim for entendido, mandar 

publicá-lo, às expensas da autora, na forma do artigo 232, 11 e 111 e 

artigo 779, ambos do CPC, uma vez que a massa insolvente ainda 

não dispõe de recursos; 

c) oficiar, com urgência, ao Instituto de Previdência do 

Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS e à Universidade Federal 

·~ do Rio Grande do Sul - UFRGS, determinando que efetuem o 
; 

desconto de 30% dos rendimentos da autora, tendo por base de 

cálculo o montante que resultar após a dedução, apenas, dos 

descontos obrigatórios (contribuição previdenciária e saúde para o 

IPERGS), depositando em conta bancária vinculada ao Juízo da 

Massa Insolvente, mês a mês, os valores apurados, até ulterior 

determinação judicial; 

d) intimar a autora a depositar em juízo os valores 

correspondentes ao fundo, mês a mês, corrigidos monetariamente e rM 
4 

com juros, equivalente a 30% dos vencimentos recebidos a partir do ~I# ~ 
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dia 14 de novembro de 2013 (dia imediato após a sentença declaratória 

da insolvência), até que o desconto diretamente nas fontes pagadoras 

seja efetivado; 

e) deferir a expedição de alvará judicial, autorizando o 

requerente a promover a abertura de conta bancária, 

preferencialmente junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul; 

f) aprovar a contratação de advogado para que o 

Administrador possa representar a Massa Insolvente ativa e 

passivamente, nos termos da minuta anexa. 

g) intimar a autora a juntar aos autos cópia da declaração 

de imposto de renda, ano-base de 2012, exercício de 2013 e ano

base de 2013, exercício de 2014. 

h) mandar intimar o Ministério Público. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 26 de ~014. 

P/p Domin~ntos Bitencourt 

P/p~wd;rt 
P/p Jo urt 



Memór.ia Discriminada Sistema Exotics Memorial 

Processo : 001/1.05.2464110-6 Página 1/2 
Credor Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da Silva 
Devedor Espólio de Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Atualizado para 13.11.13 
Critérios da Planilha Principal 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (11.07.97 a 13.11.13) 
Juros: 6% ao ano (11.07.97 a 13.11.13) 
Critérios da Planilha Amortizado 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (30.1 0.08 a 13.11.13) 
Juros: 6% ao ano (30.10.08 a 13.11.13) 
Critérios da Planilha Custas 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (04.02.00 a 13.11.13) 
Critérios da Planilha Honorários Advocatícios na Ação Cautelar 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (11.09.00 a 13.11.13) 
Juros: 6% ao ano (11.09.00 a 13.11.13) 
Critérios da Planilha Honorários Advocatícios na Ação Principal 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (01.09.12 a 13.11.13) 
Juros: 6% ao ano (01.09.12 a 13.11.13) 
Critérios da Planilha Multa 20%- ato atentatório 
Correção Monetária: IGP-M (FGV) (01.09.12 a 13.11.13) 
Juros: 6% ao ano (01.09.12 a 13.11.13) 

Principal 
Data Valor Original Descrição Índice Correção Valor Corrigido Juros Valor Atualizado 

11;07.97 R$ 7.200,00 Principal 3,7584434 27.060,79 26.519,58 53.580,37 
11.09.97 R$ 13.500,00 Principal 3,7468001 50.581,80 49.064,35 99.646,15 
14.12.97 R$ 3.300,00 Principal 3,6845012 12.158,85 11.550,91 23.709,77 
15.01.98 R$ 660,00 Principal 3,6508722 2.409,58 2.277,05 4.686,62 

A transportar: 24.660,00 92.211,02 89.411,89 181.622,91 

Amortizado 
Data Índice Corre ão Valor Corri ido Juros 

30.10;08 R$ 500,00 Honorários na Impugnação -fi. 1,3022766 651 '14 195,34 846,48 
498-verso. 

06.08.12 R$ 2.301,84 Depósito Adjudicação 1,0771490 2.479,42 185,96 2.665,38 
13,08.12 R$ 1.000,00 Depósito Adjudicação 1,0737121 1.073,71 80,53 1.154,24 

A trànsportar: 3.801,84 4.204,28 461,83 4.666,10 
~ 

Custas 
.Dàta Valor Original Descrição Índice Correção Valor Corrigido Juros Valor Atualizado 

04.02.00 R$ 505,92 Custas na Ação Principal n•. 2,9614865 1.498,28 0,00 1.498,28 
1.05.0032945-5 (80% de R$ 
632,41 =R$ 505,92) 

11.09.00 R$ 601,93 Custas na Ação Cautelar n•. 2,7848006 1.676,26 0,00 1.676,26 
1.05.003305-1 (100%) 

11.09,00 R$ 21,74 Custas na Ação Cautelar n•. 2,7848006 60,54 0,00 60,54 
1.05.003305-1 (1 00%) 

28.12.05 R$ 1.955,04 Custas para Restuaração de 1,5950105 3.118,31 0,00 3.118,31 
Autos 

20.10.10 R$ 42,34 Condução Oficial de Justiça 1,2167439 51,52 0,00 51,52 

A transportar: 3.126,97 6.404,90 0,00 6.404,90 

4 



Memória Discriminada Sistema Exotics Memorial 

Processo : 001/1.05.2464110-6 Página 2/2 
Credor Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da Silva 
Devedor Espólio de Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Atualizado para 13.11.13 

j Honorários Advocatícios na Ação Cautelar 
loata Valor Original Descrição 

11:0.9,00 R$ 

A transportar: 

6.502,30 15% sobre o valor da Causa 
(R$ 43,348,69 x 15% = R$ 
6.502,30 

6.502,30 

Honorários Advocatícios na Ação Principal 
Data 

01:09.12 R$ 

A transp.ortar: 

Valor Original Descrição 

24.935,68 Valor da Condenação na Ação 
Principal R$ 166.237,87 x 15% 
=R$ 24.935,68 

24.935,68 

Multa 20% -ato atentatório 
Data 

OL09.12 

A transportar: 

R$ 43.356,50 20% sobre o valor atualizado 
da dívida 

43.356,50 

Resumo da Planilha 

Descrição 

Principal 
Amortizado 
Custas 

,~ Honorários Advocatícios na Ação Cautelar 
Honorários Advocatícios na Ação Principal 
Multa 20%- ato atentatório 

lrofal Geral 

Índice Correção Valor Corrigido Juros Valor Atualizado 

2,7848006 

Índice Correção 

1,0643833 

Índice Corre ão 

1,0643833 

18.107,61 14.305,01 32.412,62 

18.107,61 14.305,01 32.412,62 

Valor Corrigido Juros Valor Atualizado. 

26.541 '12 1.857,88 28.399,00 

26.541 '12 1.857,88 28.399,00 

Valor Corri ido Juros Valor Atualizado 

46.147,93 3.230,36 49.378,29 

46.147,93 3.230;36 49:378,29 

Valor Atualizado 

181.622,91 
4.666,10 
6,404,90 

32.412,62 
28.399,00 
49.378,29 

R$ 293.551,621 

6 de maio de 2014 

Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

DE ADVOGADOS 

CONTRATANTE: MASSA INSOLVENTE DE JOSEFINA GONÇALVES DIAS, 

representada por seu Administrador, CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, 

brasileiro, separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o no 183.009.520-

04, portador da Cl no 9000491631, residente e domiciliado na Rua Aliança no 

448, ap. 301, bairro Jardim Lindóia, CEP 91.050-01 O, em Porto Alegre-RS. 

CONTRATADOS: DOMINGOS DOS SANTOS BITENCOURT, brasileiro, 

casado, Advogado, OAB-RS n. 0 42.694 e portador do CPF n. 0 140.810.160/20, 

a advogada VANESSA BITENCOURT, brasileira, solteira, OAB-RS n°. 55.334, 

portadora do CPF n° 916.608.230-72 e o advogado JOÃO AUGUSTO 

BITENCOURT, brasileiro, solteiro, OAB-RS n°. 65.314, portador do CPF n° 

967.34 7.1 00-25, todos com endereço profissional na rua Barão do Cerro Largo, 

11, sala 604, telefone (51) 32321469, CEP 90850-110. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os contratados, mediante procuração outorgada pela 

contratante, obrigam-se a representar e defender os interesses e direitos desta, 

.~ comprometendo-se a desenvolver o máximo de seus esforços no atendimento 

do mandato outorgado, especialmente para representarem ativa e 

passivamente a Massa Insolvente, nos termos do artigo 766, 11, do Código de 

Processo Civil. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A contratante ressarcirá os contratados de todas as 

despesas e custas processuais, que estes vierem a antecipar, se necessário, 

tudo mediante comprovação. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Como contraprestação pelos seus serviços 

profissionais, receberão os contratados da contratante o valor equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais), ou o equivalente a 10% sobre o montante do passivo 
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da Massa Insolvente, o que for menor, conforme previsto no item 5.8 da Tabela 

básica de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio 

Grande do Sul, atualizada pela Resolução n. 008/2012 e publicada no Diário 

Oficial do Estado, edição de 10/09/2012, página 61. O pagamento do valor 

aprovado pelo juízo da insolvência civil deverá ser efetuado em seis parcelas, 

vencendo-se a primeira em trinta dias, contados da data da assinatura do 

presente contrato, e as demais de trinta em trinta dias, condicionado o 

pagamento à existência de recursos arrecadados pelo Administrador. 

CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato reger-se-á, subsidiariamente, pelo 

Código Civil Brasileiro, na parte que trata da locação de serviços. 

CLÁUSULA QUINTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre para 

discussão de quaisquer dúvidas eventualmente oriundas deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente. 

Porto Alegre, 26 de maio de 2014. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT 

P/ MASSA INSOLVENTE DE JOSEFINA GONÇALVES DIAS- CONTRATANTE 

DOMINGOS DOS SANTOS BITENCOURT 

CONTRATADO 

JOÃO AUGUSTO BITENCOURT 

CONTRATADO 

VANESSA BITENCOURT 

CONTRATADA 



DlST.: 28/10/2004 PORTO ALEGRE 
RECEB.: 28/10/2004 
3.VICE PRESIDENCIA · DIREITO PRIVADO 
RELATOR: 31310 · TERCEIRO VICE-PRESIDENTE 

CLASSE : RESTAURACAO DE AUTOS 

SUBCLASSE : DIREITO PRIVADO NAO ESPECIFICADO 

ESPECIFICACAO : 

VOLUME($) : 1 

APENSOS: 1 
NRO lGRAU: 00103369121 l.CIVEL REG PARTENON 

DA TA PROPOS ITUAA 1 ° GRAU : 
JUIZ OEClSAO RECORRIDA: !4993 • INGO ~JOLFGANG SARLET 

FL(S) .DEC1SAO RECORRIDA: 77 O.~TA: 21/08/2000 

VlNCULADO(S): 104977070 1C3369121 

CONEXO: O 

'/0010138592 
REQUERENTE 

CLAUGIONOR SCHAFER SARATT 

NILZA TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA 

ADIJ(S).OOMINGOS DOS SANTOS BITENCOIJRT(RS42694) 
~EQUERIDO(A) 

FRANCISCO GONCALVES DIAS 

JOSEFINA GONCALVES DIAS 
ADV(S).MARCIA CAMPOS AGUILAR{RS33430) 

HOMERO ALVES PAIM{R$36826) 
CRISTIANE PAIM<R$42666) 

PATRICIA LANZINlCRS44465) 
70010138592 
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Excelentíssimo Sr. Desembargador 3° Vice-Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

Referência: Recurso Extraordinário no 70003757911 

Recorrentes: Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Dias 

Recorridos: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da 

Silveira. 

Objeto: Pedido de Restauração de Autos. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARA TT, brasileiro, 

separado judicialmente. inscrito no CPF/MF sob o no 183.009.520-

04, portador da Cl n= 9000491631, residente e domiciliado na rua 

Aliança no 448, ap. 201, bairro Jardim Lindóia. em Porto Alegre, e 

NILZA TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA. brasileira, separada 

judicialmente, portadora da cédula de identidade 0° 5008237331, 

residente e domiciliada na rua João Vedana. no 237. nesta capital, 

vêm, respeitosamente. perante Vossa Excelência, com fundamento 

no artigo 1.063 e seguintes. combinados com o art. 1.068 e 

seguinte, do Código de Processo Civil. PROMOVER a 

RESTAURAÇÃO DOS AUTOS do processo no 104977070. (Ação 

Cautelar Inominada Incidental). que tramitou perante o juízo da 1a 

Vara Cível do Foro Regional do Partenon, nesta Comarca, na qual 

figura como réu FRANCISCO GONÇALVES DIAS, brasileiro, 

casado, Procurador do Estado aposentado. residente e domiciliado 
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bairro Nonoai, nesta capital, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos: 

1. Os requerentes promoveram a dita ação . cautelar 

objetivando o bloqueio e a indisponibilidade de valores que foram 

depositados em nome do réu pelas empresas IAB ASSESSORIA 

TRIBUTÁRIA L TOA. e IAB ASSESSORIA INSTITUCIONAL 

LTDA., e obtiveram a liminar, a qual, entretanto, não chegou a ser 

efetivada, em face de efeito suspensivo obtido pelo réu em sede de 

Agravo de Instrumento. confonne documentos em anexo. 

2. Realizada a instrução do processo. sobreveio sentença 

.r---. (cópia anexa), julgando procedente a demanda e condenando o réu 

a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios de 

15% sobre o valor atualizado da causa. 

3. A referida ação cautelar tramitou em apenso à ação 

principal, ou seja, juntamente com a ação monitória (Proc. no 

103369121), a qual igualmente foi julgada procedente e é também 

objeto de restauração em apartado. 

4. O réu recorreu e, processados regularmente os 

recursos, os autos foram remetidos. em 21/06/2001, ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. sendo distribuídos, por 

prevenção, em razão do Agravo de Instrumento antes referido, à 

E. ga Câmara Cível. sendo relatora a eminente Desembargadora 

REJANE MARIA DIAS DE CASTRO BINS, conforme 
t'~mnrnu.-:.nt .................... ---··-
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5. Improvido o apelo. o réu interpôs ·Recurso 

Extraordinário. o qual teve negado seu seguimento. conforme ·Nota 

de Expediente em anexo. 

6. Objetivando promover a execução provisória do julgado, 

os requerentes ingressaram com pedido de extração de carta de 

sentença, quando ainda os autos se encontravam no Serviço de 

Processamento desse E. Tribunal de Justiça e distribuídos à Vossa 

Excelência, de aco'rdo com as informações processuais anexas e 

conforme narra a respectiva certidão emitida pelo referido Serviço, 

daí porque está sendo endereçado o presente pedido a essa E. 38 

Vice-Presidência. na forma do art. 1.068, do CPC. 

Em face do exposto. requerem à Vossa Excelência que 

se digne de receber o presente pedido e mandar citar o requerido 

para que, querendo. ofereça contestação, no prazo de cinco dias, 

nos termos do art. 1.065, do Código de Processo Civil. 

Requerem. outrossim. que, na forma do art. 1.069, do 

mesmo diploma processual, seja apurada a responsabilidade pelo 

desaparecimento dos autos e que. uma vez julgada a presente 

restauração, seja dado seguimento ao feito. com a extração da 

carta de sentença para a execução provisória do julgado. 

Dá-se à causa o valor de alçada. RS ... t~ 60 
Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 28 de julho de 2004. 

~ 
~ 
i 
i 
I 
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Ação Cautelar 

Processo no. 104977070 
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ExcelenHssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 111 Vara Cível do Foro Regiona~ 

do Partenon· 

. . : 'i 

·' 

Distribuição por dependência ao processo 11°103369121 - URG~~tE. .. ·· ··. :· 
.. . ·," 

CLAtti>IONOR SCIIAFER SARL\TT e NILZA 

TEREZINIIA CtrNJIA DA SILVEIRA, brasileiros, separados 

judicialmente~ comerciantes, ele residente e domiciliado na rua Aliançá, n.0 

448~ ap. 20 l, bairro J ,indóia. nesta capital. portador da cédula de identidade 

tl.0 9000491 C>J I. expedida pela SSPIRS, e ela residente e domiciliada na 
,r--. 

:,-.· Ru~ João Vcdmw, n.(l 237. bairro Cavalhada, nesta capital, portadora da 

' 

cédula de identidade. n.0 500823733 J. expedida pela SSP/RS, por seu 

procurador (doc. ·O 1 )~ vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, . 
com fundamentcr no art:-1%-e-seguintes do Código de Processo Civil, 

propor a presente AÇAO CAUTELAR INOI\liNADA. IiNCIDENTAL, 

objetivando o bloqueio c indisponibilidade de valÇ>res, cofitra 
i 

FR.i\.:"JCISCO GONÇALVES DIAS, brasileiro, casado, : Procuradot do 

Estado aposentado~ residente e domiciliado na Rua Alcebíades Antônio 
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Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

I - DOS Ji'ATOS: 

• 

l. Os requerentes ajuizaram perante esse MM. Juízo Ação 

monitória ( Proc. n.'' 1 033ô9121 ). contra o ora reqúcrido c outra, 

<Jbjetivando .que saldassem o débito representado pelos cheques que 

acpstarum ú inicial daquela nçilo. fruto de empréstimos que tizeram ao 

casal~ em meados de 1997. alicerçado na confiança de longo 

relacionamento pessoal c familiar~ quando o requerido e sua esposa . 
alegavam passarem poa· sérius dilieuldades financeiros. 

2. Ocorreu. todavia. que ao tentarem resgatar os valores 
' 

emprestados, nas datas constantes dos cheques dados; em garantia, o 

requerido c sua esposa. sempre nlegando dificuldades financeiras; não 

honraram o compromisso. Entretanto, fizeram repetidas promessas de que, 

quando recebessem vultosa quantia em dinheiro, em uma ação trabalhista 

--.., · qu~ o requerido estava movendo .c~mtra o IAB ' ASSESS.olUA---------

INSTITtiCIONAL LTDA c IAB ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 
. i 

.·· L TDA., etctuariam o pagamento. "rais pr9messas~ todr' via, l1ã? Jg~am . . 

· cuinpridas;. pois ·o ·requerido, nicsmo estando rec~béndo., · de f~tbi -;~~tleie:J·. 
i 

dinheiro na predita ação trabalhista, juntamente com sua e~posa, negaram-
i 

se a honrar o compromisso assumido. Com isso~ tiveram os requerentes, já 

rompido o relacionamento de longos anos, de se 

Judiciário. propondo a ação monitória antes 

cheques haviam perdido a fhrça executiva. em 

temporal transcorrido. fato propositadamente protagonizadp 
' ' l 

e sua esposa_ 

, 
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Dr. Domingos dos Santos Bite~court 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

/l11J n 
... IJ 

ao requinte de t(1rnmtizarem representação criminal contra o requerente, 

numn dcmünstraçiio de que niio pretendem honrar . o compromisso 

assumido. 

4. Ocorre que. como não poderia ser diferente, a--líÇãõ-··-········· 

nionitórin t<.li julgada parcialmentq procedente~ conlorme cópia da sentença 
;, 

inclusa. cujo dispositivo estabeleceu: " ... .IVLGO J~~tRCL4LMENTE 

PROCED1:.1V1r: A PRE.SI~~Y11!' DEJL4!\'DA Jl/01\1/TÓRIA, 

A CO L/lENDO E,l/ 1~~1R11J OS EJIBARGOS PAR4, , EXCLUIR DO 

J·"ALOR OBJETO JJA Aç: . .fo (T01JL·fJ\1JO POR BASE OS C4LCULOS 

APRJ!:\'EN1>11JOS /!',l/ FI.~\:· 11 A 14) ,.J 1:-1.\>j DE JUROS 

E:YCE/JI:.~V11~· /Jl:." 0,5",) AO 1llf:\', C·U'J1:4LJZADOS Al\7UL4JliENTE~ 

CONSTITVllVDO-SE APÓS O JiTULO E7\ECl!TIJ··-'0 JUDICIAL". 

Ora. constituísJo C1itÚ. de pleno direito, o título executivo judicial em favor 

dos autores~ na l(.lrma do art. 1.1 02c. § 3°, do Código de Processo Civil. 

Entretanto. pela atitude recalcitrante dos requeridos, certamente interporão 

eles a competente apelação, para ganharem o tempo necessário e sufici6nte 

para evitarem que a penhora venha a recair sobre o crédito que o requerido . 
vem recebendo. mês n mês~ em sua conta corrente~ decorrente do acordo 

que fez na ação trabalhista antes referida. 

5. Como se vê pelo termo de acordo (cópia inclusa) que 

formalizou no processo n'' 00673.006/98-0, em 24/09/1999~ perante a então 

MM. 611 Junta de Conciliação e Julgamento~ a título de indenização por 

âjuda de custa e outras verbas. o requerido recebeu, em parcelas, a quantia, 

realmente vuJtosa, coilH)rme os requeridos anunciaram na inicial da . . 

monitória (itens 5 c 6). de R$ 180.000,00 (c~nto c oitenta ntilr·eais). Este 

montante lhi dividido em 15 parcelas de R$ 12.000,00 (doze mil reais) 

··(· 
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Como se vê. restam as parcelas que se vencerão nos dias 18!09/20,00, 

18110/2000. 18/11 12000. 18/1212000 c 18/0 l/200 1. Portanto, restam 5 

(cinco) parcelas que 'totalizam a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais). H?ra n correção monctúrin com base nu variação do F~t\IJI\ tal como 

previsto no precitado acordo. Ora, o requerido já recebeu mais dez 

parcelas, no montante de R$ 120.000,00 (cc-ntb co "inte milr·eais) e não se 

dignou a pagar os autores e. obviamente. não o fará espontaneamente. 

6. Pela sentença constitutiva do título judicial em favor dos 

r autores, os requeridos deverão pagar os seguintes valores, confonue 

planilhas demonstrativas em anexo: a) Principal corrigido monetariamente 

pelo IGPM (FGV) até Oli07i2000: R.$ 31.958~83; b) Juros de mora simples 

de 0.50. .. ô ao mês. sem capitalização: R$ 5.287,40; c) honorários 
o 

advocatícios: R$ 5.586,92: d) 8()~ .. o das custas (reembolso das cüstas 

iniciais: 515,54. Total a ser pago: R$ 43.348,69 (quarenta e tt·ês mD e 

tr·ezentos e qual'euta e oito reais e ~.çssenta co Jtove centavos). 

7. O requerido e sua esposa, além do valor· remanescente a 

receber na mencionada ação trabalhista, não possuem outros bens 

suscetíveis de penhora. Com certeza, poderão frustrar a execução. do 
',r-. 

r·· julgado. Cas~) eventunl recurso s~ja recebido no efeito suspensivo, não 

seria admitida, por disposição de lei, a execução provisória.; Com isso, não 

seria efetivada a penhora sobre os valores a serem depositados na conta 
__..-·---.-.............. . 

corrente do requerido. Assim; a fim de evitar que a futura execução venha' 

a ser thtstrada, impõe-se que esse juíz~ conceda o bloqueio dos valores a 

serem depositados na conta corrente do requerido, até. o montante . 
suficiente para a satisfação integral do crédito dos autores. 

·, . :.~· .... ; 
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Dr. Domingos dos Santos Bitenbourt 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

8. De acordo com o art. 796, do CPC, "o procedimento 

cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e 

deste é sempre depeiu1ente". ' .. :. 

9. Os requerentes já propuseram a ação principal· na qual já 

obtiveram pronunciamento judicial Javoritvel, sendo esta medida de caráter 
J 

incidental. em vista de que somente após inúmeras diligências é que vi~ratu 

a descobrir a e:-dstência eletiva de valores em dinheiro~ a serem recebidos 

pelo requerido~ capazes de suportar o pagamento da dívida que, aliás, foi 

. lisamente confessada pelos requerido. 
----------------------

1 O. Pela narrativa contida ·110s embargos e pela atitude do 

requerido e sua esposa~ apelando ·até .para uma intlmdada representação 

criminal contra o autor, não resta a menor dúvida de que está presente o 

fundado receio de que~ antes do julgamento de eventual recurso em relação 

à sentença que constituiu o crédito dos autores, possa o requerido causar 
I 

lesão grave e de ditlcil reparação~ como preconiza o art. 798, do CPC, pela 

óbvia possibilidade de receber os valores remanescentes e consumi-los 

integralmente. ti·ustrandn. por completo. a execução do título judicial. 

Desta lorma, se o requerido 1tlf citado, ou até que seja citado, 

certamente irá procurar lesar os· autores~ fi·ustrando a execução da 

sentença~ pois não há outros bens a serem penhorados. 

11. De acordo com o art. 798, do CPC, que trata do poder 
• 

cautelar geral do Magistrado~ "poderá o juiz determinar medidas 

·provisórias que julgar adequadas, quamfo houverfimdado receio de que . . . 
uma parte, anles dojulgamento da lide,. cause ao direito da outra lesão de 

grave e de d{ficil reparaçlio". 

12. A iurist,rudência é no sentido de agasalhar o pedido dos 

. " 
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Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC '12.731-A 

,yr--·:[SP,\7~\, 
i~ .1 Ih.:-~ 

....sé'5=e'2 . 

· .. t cabível medida cautelar de decretaçélo de indisponibilidade 

de bens, para prevenir.fillura indeni:açllo por·alo ilícito; e, no 

caso de hem; imóveis. <.~ possíl'e/ a averbaçiio da medidà no 

. I . • ·••(' J)S'I'J~Oi'>lO) regtstro üe mtoPevr m ,, . ) /.',l.P • 

13. No caso em tela. o ordenamento jurídico não prevê medida 

cautelar especí11ca.' de t<mna que é perfeitamente cabível a · cautelar 

inominada para o caso concreto. bloqueando-se c indisponibilizando-se para 

o requerido as quantias que l()rcm sendo depositadas na conta corrente dele, 
• 

uté o montante do crédito dos autores. Pode-se determina~ que os valores 

sejam retidos pelo Banco. incidindo juros e.,correção monetária~ evitando-se, . 
assim~ qualquer espécie de pr~juízo que possa ser .eventualmente alegado 

pelo requerido. 

14. Em niío se tornando indisponível o único bem encontrado 

até agora em nome do requerido. certamente os requerentes restarão 

i1:reparavelmente lesados. como antes se demonstrou. 

15. Está assente na jurisprudência o entendimento de que: 

"Just{/ica-se a concessc1o de medida liminar inaudita altera 

· parte. ainda cJiumdo ausente a possibilidade de o promovido 

.frusrrar a s11a eficácia, desde que c! demora de sua concessão 

possa importar em prejuízo, mesmo que parcial, para o 

promovente" ( in RSTJ 4 7/5 J 7 ). 

16. t·:m sendo decretada a medida cautelar de bloqueio e . 
indisponibilidade ora pleiteada, não poderá o requerido dispor daqueles 

valores. com 'o que estará sendo garantida a eficácia do processo e a futura 

cxecucão. com a rcsncctiva ncnhora. 

. .. 

. ' 

. ·~. ·. . 
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Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.73'1-A 

sobre ser umn Hv~utdadc <.k V. Exa., nfio dispõem de recursos e de bens e 

ainda porque a medida não causará prejuízo ao requerido mais do que·ps já 

sofridos pelos requerentes . 

III -DO PEDIDO: 

Pelo exposto. sendo certo que se o réu for citado, ou tiver 

notícia da presente. pndcrú tornar ineficaz n· medida ora pleiteada, de 

cçmHmnidnde com o art. 798 c seguintes do CPC, REQUEREM os 

autores se digne V.Exa. de: 

1. Decretar. liminarmente. sem ouvir o réu: o bloqueiç e a 

indisponibilidade dos valores a serem depositados peJas empresas IAB 

ASSESSORIA INSTITtiCIONi\1, LTDA c IAU ASSESSORIA 

TRIUUI',\RIA LTDA.(nnn ~nd~n·ço na Rua dos Andras, 1234, 6° e 
- _..---··-·· --·. -·-···-. 

1 oo· andal'es, Ct·ntr·o, t•m Pot·to Ah.·gn~)~ nos meses de setembro, outubro~ 

novembro. dezembro de 2000 c jnneiro de 2001, na conta coJTente 11° 

08.053944.0-1, agênch• no 00847 do Banrisul, e-m nome do •·eguerido, 

até perfazet: a quantia de R$ 43.348,69 (tJUat·enta e tl"ês mil e tJ·ezentos e 

•Jmu·t·nta t• oito r~ais 4.' s~sst•nta c non• c~nhn'os), oficiando-se ao gerente 

daquela agência do BanrisuL no sentido de reter à disposição desse MM. 

Juízo aqueles valores c cientificando-se. por oficio~ aquelas empresas e o 

juízo da (,:•· Vara do Trabalho sobre a decisão. 

2. Mandar citar o réu para, . querendo~ oterecer 

contestação. nü prazo legal. sob pena de revelia e confissão. 

3. Julgar procedente a presente ação, condenando-se o 

reaucrido a nauar as custas nroccssuais c honorários advocatícios (CPC 

·,, .. , .. , 

.. 
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Dr. Domingos dos Santos BitenC:ourt 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

4. Detcrir u produção de todos os· meios de prova 

admitidos em direito. especialmente o ~-~poímento pessoal do requ~QQ, _________ ... 

sob pena de conlcsso: - - -

Dá-se à causa o valor de R$ 43.348,69. 

Nestes termos. pedem dcf.crimcnto. 

Porto Alegre. de setembro de 2000. 

OA.B-RS 42.694 

• 

·- '.. ·-· .__,..;..~~--~~ 
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'li· U./..1'\11.\ ( ("'\11.\ I)\ SII.\TIR\, hr~1'ih:iH•;,. '~rarad(•s. 
"'\1! .~rlÍU!lh> ~,.-;._ ~:::-ii.kJt~<· '". dolli!\·,Jirttln ll<' I{•Ji: -\lidtJ\·a. 448/201, 
hai rt' I ,,,,1 .. ,;,_ : •• -L! '-•1f·;·~~l. r·•naJoi •b .-~d~•la \k i\h:ntillade r.." 
9(!1 :t-:9!!•11 r'.p.· ::~!·1 rda ""P·W~ t: ela r:·~ .. J~..ntl' ,. cf,,mki!iada na Rua 
)li I Veda•Ja. !'!~--ht.l:t'f\"1 ( ':i\';_tlhada. 11'-''''~ l..~rual. r•·Jlél<,l'!a da cédula 
de- dcntidi!d~ 11 'CiítS2."P~? I. l·\rtdida p::J~, ~.SP-RS, r.mtu:iam e 
co: ·titta~'ll :.~.·u ha.;t:u:'c P''''· ·.i: a,f,_,r \' :\J'--''t~~•J,, ! >OMIN< iOS DOS 
SI\ ~TO~ lU 1 E'.(.'l H In. hw;,;l.,r ... i.:a,,tdn. mht•g«;d(.) in~uirn na OAB
RS n''·C''~'-1 e (1.\B-\C ·~ .. 1~.731--'\, r~..· .. iJ~..·ntt" na Rua Scmta Flord. 
8'J hain•' ~:cmt•<H . ..-,_,m ,, tdd'l•J•t' n(· (ll51) 2.t7 J 636. a qu~m confere 
wn los JW;.krl!~ pw ;1 '-' fPtll \.:"IH gual, ct'm a dáH:o.ulu ··,~d Judu .. itr, em 
qu qilcr Juí1o. !1~ ... tfi.l'~ :ét (•\1 T: ihunaJ. pnd;:r~.1o prvp\Jr c•.'lltía 'JUCnl de 
dn llt, u:- :-.,., .. ~,.:.- \ •t •• p.·k:~l~'' ~· ,h:ft'liJ(·-Jp, 1i;b .. Cln!r.·a: ia·•. ~~·guindo umas 
c \1 tras, :~t.." fiuJI~.J..·~i-:-:l•.l. l!'•n.J,_. ,., n.·~.·ur:'\tl:- !q~ai' ,. <H:vmprulhando-os, 
l"OI crilllll'·lhe, aindíl. ('í•~kH"' t··pi..·,·iJi.;, para r<lllfl"·,·-;ar. dl.'~i~tir. transigir, 
fin ar ctm~J•fl.lm;,,,,, uu ill'O!dP~. rnrfler l. ~i.u quitac.;ão. agindo em 
em unto ott ._,_;p(1i ~tJ:-tn11:1 :h:. J''-•J·:rld<• a iuda sul:l~takclen·r esta em 
out em. ,,,:n 11t! -.em resi.'n·,._.. J~ igu:si~ P"d .. :r\.·~. d.111do tudo por bom, 
fin e c \a:i,"(1, .. ·:-pe~. ii1l!lJI.."ilk p<.~rJ pwm•A\:t d\-·Jo J~ t·ohral!l,-a contra 
Fra \:ÍSC\J Oonçetln:~ .Hias. t' -.un c~p<"a .lo:-c!ina <it•n\=aln~s Dias. 
res ··ente~ na Rua :\I~L·hiéhh:.: A do~ Scmtu.;;. n · 585, ('idade Jardim, 
bai "Noth';'li, n'''" r<"fJ,ital. t .s~Y·mpanhà-ht .stt: fin:d dl',:h.:,o. 

Port._. AkF~·~ (l:' tlc janeiro <k .?00{1. . . t(t---.......... 
::::__----- ---. ---- . ' 
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CLAUDIONOR SCHAFER SARATT E OUTRA 
FRANCISCO GONCALVES DIAS 

c 1..:\ f.i '!.:; ('~ 32 - PRO~~SSO CAUTELAR 
N.i:\ t;s .. n" ~~;.::.c\ 
V.'!llCl\" f.ic:.:u:1 I 

7 - CAUTELAR INOMINADA 
/.1-8 I~~~ ... {~ I 69 

~:~I 9B71 9:1. URC 

(.~0 ESC I:~ I V f.~ O 
(.~;) F.:: TEF~MOS PF~f.H' I Cf.U)l:H3 PELO E 

,M~ .... ; I IJ( .. )() .... LETRA f.{ 
. •· l)ISTF~IF.H.JIDC)(:~ 

~)TI!\:IBl.JICf.~Cl 

f.m coNTf.mcm 
CC).t(l'f.~S m:: CUf.Hf.~S 
G' ·~ 

~) UFICIAL DE JUSTICA 
CITAC~~O~IN~-USIVE DILIGENCIAS 1 C 
E}HIDAO E CONTI!\:AFE 

(.KJ CONDUCAO OFICJ:f.~l... 
CONI>UC(.~Cl (l.Jf~CS) -· 

~:>UHTOTAL. 

~~q Ff.~ZI!~Nl)( .. ) ESnmUf.~l... 

fAXA JUDJ:CIARJ:A <NAO ISENTOS) 

::::::::::::) 

TOTAL. GERAL ~=~> 

C(JN'T(.~ 

:1. 

:1. 
:1. 

:1. 

:1. 

:1. 

-)f l.U:~C ; 
* UFH~: 

Voi:l.lC)l" 

:1.~:~1 :1.0 

9, ~:w 
() 1 6() 

F.?-601 09 

60:1., 9~~ 

p <':\•:1 :i. \1<':\ : :1. 
Hora 13:86:28 
Data 11/09/00 

V I(.~ DO l:O:EGH.JERENTE 

101 (.1
17 

:l.1 06l.s·1 

:1. I í.?.OOO 

(), B~>OO 
() 1 ()~)()() 

:1.1 8()()() 

l.Jl!~r.:: 

l.JI:~c 

tmc 

UI:~ c 

t=.~, oooo u1:~c 

Importa a pr~m~nt~ conta no total d~ SEISCENTOS E UM REAIS E NOVEN-
1~ E Tm~s CENTAVOS ***************************************** 
************************************************************ 

C~rtifico ~J~ cont~i as Custas 



----VENCIMENTO-

10 EXERC • ..,..,-11-- REGISTRO 
CHASSI 

17 OBSERVAÇÕES -------..&...----_.;.--'----L---L----1- --,!"'-"--- VALOR ---

f'fltQCES$Q CAUTELAr< 260,09 

.. CAUTELAR INOMINADA 
~AO N I • :1.049'7'7010 

··· ~ISCO OONCALVES DlAS 

'-

2\3 .. IUSO DA REPARTii;:ÃO ----..-...-24-- RESERVADO --~- ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 

TX , CUSTAS .:JUD • 

• 
--~~QUITAÇ~9.M'ECÁNICA 

.., trm7 ttGftOOOHIHtHIY0,19Gft 

580,19 

o 
, __ ......_ __________ ..._.__ 

·---""-.-----~· 

,, PODER JUDICIÁRIO 
FORO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE 78i 76. 
I DESPESAS DE CONDUÇÃO -DOCUME~TO DE RECOLHIMENTO E REPASSE I 

RECOLHIMENTO 

ADVOGADO: 

PARTES: 

PROCESSO N11: 

MANDADO: CONTA-CORRE ;rRAL DE MANDADOS 

OBJETO:·· VALOR: R$ 

REPASSE 

OFICIAL DE JUSTIÇA BENEFICIADO: 

ZONA: CONTA-CORRENTE N2: 

tUTORIZO A TRANSFERÊNCIA A' 

PORTO ALEGRE,--- DE DE---

~~•- iU. aMO .. - -. - .. ,.,...,..,. ... l'ftUI 

CHEFE DACENTRAL DE MANDADOS 
.. 
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Excelentissimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 18 Vara Civel do Foro Regional 

doPartenon 

Referência: Proc. n° I 04977070 

Ação Cautelar Inominada 

(' Autores: Claudionor Schafer Saratt e outra 

,' . ------..._ ~ 
I PnOrocoLo GER,"L. ::--

1 
CERTIFiCO que· . . ll. ..... . . . .. I 

. a " ... r ! fot emrergu h 1 . pe.,.~ o, •anwl e, o ., ... .,. ...... , . 
horário d Je. e,n '·'"1 f\.)r;;) no / 

I' DA Tl\: .. i.~~:~ DCU Fê. i 
C~RTóR!;;···::J;w..-·~~J 

·.2s. do Servidor· .. - ...... ' 
• -~: ... ..:~~:~::·••• ... M ....... . 

(' Reuqerido: Francisco Gonçalves Dias 

-~ 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e outra, já 

qualificados nos autos do processo em referência, vêm, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, requererem a juntada dos comprovantes de 

entrega dos ofícios n} 1.833, 1834, 1835 e 1836, aos respectivos 
(--.. r · , . destinatários, os quais ficaram cientes da medida liminar concedida. 

Ressaltam que os valores depositados na conta corrente do 

requerido, em 18/09/2000 foram por ele imediatamente sacados no dia 

seguinte (19/09/2000), aliás, como era de se esperar, confonne informará 

o gerente do Banco destinatário, ficando prejudicada a medida liminar 

relativamente ao mês de setembro. Tal atitude reforça as assertivas dos 

autores no sentido de que o requerido frustraria a futura execução, de forma 

que resultou acertada e justa a concessão da referida medida Todavia, o 
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indisponibilidade dos valores vincendos, a serem depositados em 18/1 O, 

18/11, 18/12/2000 e 18/01/2001. 

Requerem, outrossim, o regular prosseguimento do feito .. · 

Nestes tennos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 25 de setembro de 2000. 

Domingos os Santos Bitencourt, 

OAB-RS 42.694 
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Excelentíssima Sra. Desembargadora REJANE MARIA DIAS 

DE CASTRO BINS 

DD. RELATORA - NONA CÂMARA CÍVEL:- TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Referência: AI no 70001666544 

Agravante: Francisco Gonçalves Dias 

Agravados: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha 

da Silveira. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, já qualificados nos 

autos do AI acima referenciado, vêm, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, apresentar resposta ao Agravo de Instrumento 

'-----: interposto por FRANCISCO GONÇALVES DIAS, contra 

decisão do MJvf. Juiz de Direito da la Vara Cível do Foro 

~. Regional do Partenon, prolatada nos autos do processo D
0 

104977070, requerendo a juntada dos documentos em anexo e 

que, a final, seja negado provimento ao referido recurso, com o 

pronto restabelecimento da medida liminar ora suspensa . 

. Nestes tenn.os, pede deferimento. 

Porto Alegre, 23 de outubro de 2000. 

~ 
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Agravo de Instrumento n° 70001666544 - Nona Câmara Cível do Tribunal 
. ' 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

Relatora: Desembargadorà REJANE MARIA DIAS DE CASTRO BINS 

Agravante: Francisco Gonçalves Dias 

Agravados: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da Silveira. 

RESPOSTADOS AGRAVADOS 

, A 

EGREGIA CAMARA: 

A decisão agravada, conquanto se lhe tenha conferido efeito 

suspensivo, não deverá, a fmal, ser modificada, de vez que se trata de 

medida absolutamente necessária para evitar a frustração da futura 

execução de sentença favorável aos agravados, no sentido de que 

obterem a satisfação de seu crédito, como se verá. 

I-DOS FATOS: 

1. Os agravados ajuizaram perante o Juizo da 1 a V ara 

Cível do Foro Regional do Partenon ação monitória (Proc. n.0 

103369121), contra os, objetivando a que saldassem o débito 
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alicerçado na confiança de longo relacionamento pessoal e fami iar, 

quando, segundo alegavam, passavam por sérias · difi~ul· · des 

fmanceiras, especialmente em decorrência . da . construção . da 

residência, ainda em construção, conforme · · demonstram · as 

fotografias em anexo. 

2. Ocorreu, todavia, que ao tentarem resgatar os valores 

emprestados, nas datas constantes dos cheques dados em garantia, o 

agravante e sua esposa, sempre alegando dificuldades fmanceiras, 

não honraram o compromisso. Entretanto, fiZeram repetidas 

promessas de que, quando recebessem vultosa quantia em dinheiro, 

em uma ação trabalhista que o requerido estava movendo contra o 

IAB ASSESSORIA INSTITUCIONAL LTDA e IAB 

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA., efetuariam o pagamento. 

Tais promessas, todavia, não foram cumpridas, pois o agravante, 

mesmo estando recebendo, de fato aquele dinheiro, negou-se a 

honrar o compromisso assumido. Com isso, tiveram os agravados, 

já rompido o relacionamento de longos anos, de se socorrerem do 

Poder Judiciário, propondo a referida ação monitória, eis que os 

cheques haviam perdido a força executiva, em decorrência do lapso 

temporal transcorrido, fato propositadamente protagonizado pelo 

agravante e sua esposa. 

3. Para se furtarem, inclusive, na Justiça, do pagamento, o 

agravante e sua esposa embargaram a referida ação monitória, 

chegando até ao requinte de formalizarem uma infundada 

representação criminal contra o agravado, numa demonstração de 

que não pretendem mesmo honrar o compromisso assumido, ou seja, 
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e dois telefones com ações. Quer dizer, o agravante e sua esposa 

usuthúram das economias dos agravados, de longos anos, · para 

sustentar um padrão de vida além de suas forças, ou para, construir 

uma residência de luxo às custas dos agravados. 

4. A ação monitória foi embargada e, passada a fase 

probatória, foi julgada parcialmente procedente ficando assim 

·~ exarado em seu dispositivo: " ••• JULGO PARCIALMENTE 

""', PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA MONITÓRIA, 

,-· ACOLHENDO EM PARTE OS EMBARGOS PARA, EXCLUIR 

DO VALOR OBJETO DA AÇÃO (TOMANDO POR BASE OS 

CÁLCULOS APRESENTADOS EM FLS. 11 A 14) A TAXA DE 

JUROS EXCEDENTE DE 0,5% AO MtS, CAPITALIZADOS 

ANULAMENTE, CONSTITUINDO-SE APÓS O TiTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL". Ora, constituído restou, de pleno 

direito, o título executivo judicial em favor dos autores, na forma do 

art. 1.1 02c, § 3°, do Código de Processo Civil. Entretanto, pela 

atitude recalcitrante do agravante e de sua esposa, para ganharem o 

tempo necessário e suficiente a evitarem a penhora venha a recair 

sobre o crédito antes referido, interpuseram recurso de apelação, 

com o que pretendem receber a indenização e, depois, se tomarem 

insolventes, pois não possuem outros bens para a garantia do 

pagamento do crédito reconhecido na sentença, a não ser a residência 

antes referida, que é impenhorável. É patente o intuito deliberado do 

agravante e de sua esposa de frustrarem a execução da sentença, 

obviamente, pois não negaram a dívida, não comprovaram os 

pagamentos alegados e tenninàram por investirem contra os 
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ll -QUANTO Á REPRESENTAÇÃO CRIMINAL: 

5. Trata-se de acusação sem qualquer fundamento, 

intempestiva e registrada pela esposa do agravante ·especialmente 

com a fmalidade de criar - em vão - prova para se livrarem do 

pagamento da dívida, eis que nenhuma outra prova apresentaram, 

salvo a confissão expressa de que tomaram dinheiro emprestado dos 

agravados. Depois que os agravados ficaram mais de um ano 

cobrando, sem sucesso, o pagamento do dinheiro que emprestaram 

ao agravante e sua esposa é que tiveram de apelar para a Justiça. 

Mesmo assim, antes de ajuizarem a ação, através de seu procurador, 

o agravante e sua esposa foram chamados a fazer acerto amigável, 

ocasião em que, na presença do procurador signatário, a co-devedora 

Josefina Gonçalves Dias, se propôs a pagar a quantia de R$ 

24.000,00, em 36 parcelas, o que, evidentemente, não foi aceito. 

6. Somente após inúmeras tratativas é que a esposa do a 

agravante J osefina teve a idéia de registrar ocorrência policial, na 

qual confessa que ''pediu dinheiro emprestado ao casaf', referindo

se aos agravados. 

7. Não é verdade que os agravados emprestavam dinheiro e 

cobravam entre 10% e 20% de juros. Em primeiro lugar, esclarecem 

que não nunca tiveram dinheiro para esse fnn e somente 

emprestaram dinheiro ao agravante e sua esposa, em razão da 

amizade que nutriam entre si, de longa data, aquela de visitas 

reciprocas em suas respectivas casas. O dinheiro que emprestaram 

foi fruto de longa economia familiar e da venda de um veículo 

Kadett e das ações de dois telefones. O agravante e sua esposa, 
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ESTADO APOSENTADO, sempre levaram vida desregrada 

financeiramente, ou seja, gozando de um padrão de vida superior às 

possibilidades, a começar pela casa que ostentam·. em. luxuoso 

condominio horizontal (vide fotografias inclusas). · Mesmo assim, 

sempre reclamaram que estavam devendo, daí que convenceram os 

agravados a lhes emprestar dinheiro, o que fizeram em razão da 

confiança que, como amigos de longa data, estabeleceram entre si. 

8. Depois de vencida a dívida representada pelos cheques que 

embasaram a ação monitória e de inúmeros pedidos para acerto 

amigável é que o agravante e sua esposa, mudando radicalmente de 

comportamento, se tomaram absolutamente recalcitrantes em 

pagarem o dinheiro que os agravados lhes · haviam emprestado, 

passando a se esqwvarem e · deixando a divida rolar numa 

"verdadeira bola de neve", como é dito por eles na ocorrência 

policial antes referida. 

9. Em realidade, o valor que está sendo cobrado e já foi objeto 

de reconhecimento em sentença, inclui apenas correção monetária e 

juros de 1% ao mês. Caso efetivamente fossem cobrados juros de 

mercado, como alegado, o valor devido seria bem maior do que 

aquele que foi reconhecido na sentença. Assim, é completamente 

descabia a representação criminal , levada a efeito com o mero 

intuito de se furtarem ao pagamento da dívida confessada. Sim, 

porque alegaram o agravante e sua esposa determinados pagamentos, 

mas não o comprovaram, justamente porque não pagaram. 

ill - DA PENHORABILIDADE DOS VALORES 

:LG,- , 

~ 
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10. Alegou, erroneamente, o agravante que os valores objeto 

da transação com IAB -ASSESSORIA INSTITUCIONAL ·L IDA. e 

IAB-ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LIDA., são impenhoráveis, sob 

o pretexto de que os vencimentos e salários ·são impenhoráveis. 

Todavia, na ação trabalhista em tela, não houve o reconhecimento 

do vinculo trabalhista, constando no acordo realizado entre as partes 

:'\ que se trata de indenização de cunho civil e contratual, verbis: "AS 

. ....-...... 

PARTES INFORMAM QUE DO PRESENTE ACORDO, O 

VALOR DE R$ 155.000,00 REFERE-SE A INDENIZACÃO POR 

AJUDA DE CUSTO". 

11. Ora, ficou bem claro pelo próprio acordo e pelas peças 

processuais daquela ação, ora acostadas, que o agravante tentou obter 

o reconhecimento do vínculo trabalhista perante as empresas a que 

prestava assessoria jurídica independente, valendo destacar que ele 

próprio elaborou o contrato de prestação de serviços onde fez constar 

que: "O AUTOR EXERCERIA SUAS ATIVIDADES SEM 

DEPEND0NCIA HIERÁRQUICA, SEM SUBORDINAÇÃO E 

SEM CUMPRIMENTO DE HORÁRIO". Esta situação foi 

invocada pelas reclamadas que consignaram na peça contestatória a 

seguinte assertiva: "HÁ QUE SE DESTACAR, AINDA, QUE O 

PRÓPRIO AUTOR PARTICIPOU DA ELABORAÇÃO DE DITO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL E APÓS, TENTA UTILIZÁ-LO 

COMO PROVA A SEU FAVOR, ATITUDE QUE BEIRA À 

IMORALIDADE" . Como se vê, com a mesma atitude então 

. adotada frente às empresas contratadas, a que prestou serviço sem 

vinculo empregaticio, o agravante vem alegar que aqueles valores 
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12. Insinuou o agravante, ainda, que os ·agravados estariam 

penhorando seus proventos que também são depositados na .. mesma 

conta em que está recebendo aquela verbal contratual, de cunho -civil. 

Trata-se de tentativa de induzir o julgador em ·erro, eis ·que os 

agravados não requereram a indisponibilidade de seus proventos ou 

vencimentos. Limitaram-se a pedir o bloqueio e a indisponibilidade 

-~ temporária somente dos valores que estão sendo depositados em 

decorrência daquele acordo com as empresas contratadas, a fun de 

r garantirem a execução futura da sentença de procedência 

r reconhecendo ao agravados o crédito pleiteado, única fonna de 

garantirem a satisfação de seu crédito, pois o agravante não dispõe de 

outros bens, tanto é fato que nada objetou em seu pedido, tomando 

fato incontroverso a futura insolvência. 

13. A medida pleiteada pelos agravados e deferida pelo 

magistrado "a quo", acertadamente, equivale ao arresto de valores 

de natureza civil, eis que resultante de relação contratual autônoma, e 

encontra respaldo jurídico no art. 814, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil: "Equipara-se à prova literal da dívida liquida e 

certa, para efeito de concessllo de a"esto, a sentença liquida ou 

llfquida, pendente de recurso ou laudo arbitral pendente de 

homologação, condenando o devedor no pagamento de dinheiro ou 

de prestação que em dinheiro possa converter-se". Então, não há 

que se cogitar de pensão alimentícia ou ato ilícito para que fosse 

deferida, como o foi, a medida pleiteada para indisponibilizar 

aqueles valores, pois basta a existência da sentença condenando o · 

devedor no pagamento de dinheiro. 
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14. E mister que seja restabelecida a medida liminar, ora 

suspensa, sob pena de frustrar integralmente a execução. do julgado, 

de vez que só restam duas parcelas, com .·vencimentos, 

respectivamente, em 18 de novembro e 18 de dezembro de 2000, a 

serem depositadas na conta-corrente do agravante, que ainda 

poderiam pagar parte substancial da divida que foi reconhecida. 

Não pode o Judiciário dar com uma mão e tirar com a outra, 

frustrando integralmente a execução de titulo executivo judicial, de 

vez que já a frustrou parcialmente com a concessão do efeito 

suspensivo ao agravante. 

15. Não haverá prejuizo ao agravante maior do que os já 

causados aos agravados, pois, em primeiro lugar, repita-se, não 

haverá o bloqueio dos valores da aposentadoria do agravante, mas 

tão-somente das últimas parcelas relativas a valores que não portam 

natureza trabalhista ou alimentar, eis que oriundos de relação jurídica 

de natureza civil e contratual. É necessário que o Judiciário garanta 

a execução do julgado, agora pelo menos em parte, sob pena de 

ocorrer total frustração da futura execução. 

16. Gize-se que o agravante sempre prometeu devolver o 

dinheiro que os agravados lhe emprestaram, quando passasse a 

receber os valores das empresas contratadas. Como se viu, já 

recebeu a quase totalidade da vultosa quantia de RS 180.000,00 ( 

cento e oitenta mil reais) e nada pagou aos agravados. Se há 

"compromissos assumidos com base no recebimento dos referidos 

valores", pelo agravante, como ele próprio afirma à fl. 13, o 

principal desses compromissos é o pagamento do dinheiro que os 
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luxuosa mansão onde residem, único bem que, ao que se apurou, 

possuem. Sabe muito bem o agravante, como Procurador do Estado, 

que sua magnifica residência não poderá ser penhorada! 

Isto posto requerem, respeitosamente, que Vossa Excelência, 

agora conhecendo os fatos em suas reats dimensões, 

RESTABELEÇA, URGENTE, a medida liminar pleiteada, e que, 

~-\ a fmal, essa E. Câmara, com seus doutos suprimentos, negue 

--, provimento ao agravo interposto pelo devedor confesso, como 

medida de inteira JUSTIÇA. 

Nestes tennos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 23 de outubro de 2000. 

Domingos dos Santos Bitencourt, 

OAB·RS 42.694 
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Excelentissimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional 

doPartenon 

Referência: Proc. n° 104977070 

Ação Cautelar 

Autores: Claudionor Schafer Saratt e outra 

Réu: Francisco Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e outra, já 

qualificados nos autos do processo em referência, tendo em vista a nota de 

expediente n° 315, publicada em 27110/00, intimando os autores a se 

manifestarem sobre a contestação e documentos juntados, vêm, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência requererem a devolução do 

' prazo a que se refere aquele despacho, tendo em vista que, em duas 

oportunidades em que seu procurador compareceu em cartório para a 

retirada em carga dos autos, o referido processo estava concluso, conforme, 

confonne se vê pela infonnação processual anexa. 

Nestes tennos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 03 de novembro de 2000. · 



Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

Excelentfssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 18 Vara Civel do Foro Regional 

doPartenon 
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CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, já qualificado nos autos 

do processo em referência, tendo em vista o despacho de fl. 85, vêm, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, tempestivamente, em 

face da petição de fl.103, se manifestar sobre a contestação e 

documentos juntados, nos seguintes termos: 

1. Na ação monitória em apenso foi reconhecido o direito 

dos autores de receberem os valores que emprestaram aos réus, os 

quais são confessos em relação à dívida. Alegaram pagamentos, mas 

nada comprovaram. Para justificarem a recalcitrância em pagar o 

que devem aos autores, após o ajuizamento da ação monitória, 

inventaram a estória da agiotagem, numa verdadeira invocação, a 

favor deles, da própria torpeza, de vez que são devedores desde 1996 

e se beneficiaram com o uso do dinheiro que os autores, com muito 

sacrificio, inclusive da família, conseguiram juntar, com a venda de 
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2. Os requeridos, a seu turno, estão construindo uma l~osa 

mansão em condominio horizontal, em zona nobre. de Porto 'Alegre, 

conforme demonstram as fotografias inclusas. · ... certamente, .. grande 

parte do dinheiro dos autores está empregada nessa mansão ·que é o 

único bem que, ao que se sabe, possuem. Como residem nessa 

mansão, não será ela passível de penhora, de forma que, conhecendo 

bem os requeridos, pela amizade que nutriram durante muitos anos, 

se não for assegurado o dinheiro que o réu está recebendo, como 

indenização, de natureza contratual, os autores terão vitória de 

"Pirro", ou seja, serão vencedores na ação, como já o foram, mas 

não terão como receber o dinheiro que emprestaram, pois a casa é 

impenhorável. E, como se sabe titulo honorifico, como Professor de 

Universidade e Procurador do Estado, não paga nem garante divida 

de dinheiro. Desta forma, os réus estarão enriquecendo ilicitamente 

às custas dos autores. 

3. Ao contrário do que dizem os réus, os autores nunca 

sonharam com nenhuma pretensão milionária de R$ 80.000,00. 

Estão buscando na Justiça tão-somente o dinheiro que emprestaram 

a eles, em razão da amizade que nutriam entre si. A prova pericial 

pretendida na ação monitória era completamente inútil, pois os réus 

não negam a divida e muito menos que tenham emitido os cheques. 

Não teria mesmo aquela prova nenhuma utilidade, na medida em 

que, por outro lado, se tivessem feito algwn pagamento aos autores, 

como alegaram ( mas não provaram), como pessoas esclarecidas, 

teriam exigido quitação. 

4. A representação criminal nada mais é do que uma 
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pretendem receber os valores que emprestaram, é lógico, com 

correção monetária e juros legais, aliás, como Vossa. Excelência já 

decidiu. O indiciamento promovido se baseou.em testemunha.que, 

como ficará comprovado em sede própria, é· ·uma: Delegada de 

Polícia amiga da ré e a quem a autora havia alugado um telefone 

celular, de fonna que as irrisórias quantias de R$ 80,00 e R$ 100,00, 

depositadas pela referida Delegada, não têm nenhuma vinculação 

com os fatos alegados no inquérito policial. Assim, com certeza 

absoluta, os autores restarão absolvidos daquela infundada 

representação criminal e haverão de promover contra os réus a 

competente ação penal por denunciação caluniosa. 

5. De qualquer fonna, a infundada representação criminal 

não tem qualquer nexo com a ação monitória e com a presente ação, 

sendo, portanto, completamente dissociados do presente feito os 

documentos de fls. 50/58, os quais ficam expressamente 

impugnados, devendo ser desentranhados dos autos, até porque não 

estão autenticados. 

6. Os réus induziram em erro o juizo no agravo de 

instrumento e tentam fazer o mesmo na presente ação, alegando 

que os autores haviam requerido o bloqueio, inclusive dos 

proventos do requerido, o que é uma inverdade que caracteriza 

litigância de má-fé, pois, como está bem claro pelos tennos da 

inicial, o bloqueio visou somente a indisponibilidade, temporária, 

dos valores oriundos de indenização de cunho contratual, 

decorrentes de verba honorária que o réu, em acordo na Justiça do 

Trabalho, está recebendo. Não se trata de verba alimentar porque 

~ 

l 
l 
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desta circunstância, de fonna que obrou de má-fé ao pretender dar 

cunho alimentar a uma verba de origem civil e contratual. 

7. É de se ressaltar que, com a malsinada .. e -infundada 

representação criminal, os réus pretenderam ganhar· tempo para se 

locupletarem às custas dos autores, pois, já receberam mais de R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de indenização. e não se 

dignaram de pagar a dívida, confessada, que têm para com os 

autores. E ainda vem o réu falar em "personalidade firme, idiJnea e 

ilibada do pr6prio requerido" (fl.43)! Ora, se tem mesmo tal 

personalidade, que pague a dívida confessada e, em conseqüência, 

deixe de se locupletar às custas de ex-amigos. 

8. A ação cautelar, diante da recalcitrância dos réus de 

adimplirem a dívida confessada e considerando que o único bem 

que possuem, além da casa onde moram, que é impenhorável, é o 

valor oriundo da referida indenização, deve ser julgada procedente. 

A verdade é que os réus já receberam a quase totalidade da referida 

indenização e nada pagaram aos autores. O dinheiro é coisa 

fungivel, presumindo-se seu imediato consumo, aliás, como os réus 

já o fiZeram, tanto é fato que fazem o saque integral no mesmo dia 

do depósito, pois isto foi constatado pelos autores quando, 

concedida a medida liminar, compareceram ao Banrisul no outro 

dia. O gerente informou que o réu havia sacado integralmente o 

valor depositado. Então, está presente o ''periculum in mora", bem 

como se faz plausível o ''fumus boni iuris" dentro do contexto dos 

autos e do quadro probatório. 

9. Litigaram de má-fé os réus, ao alegarem a 
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existiu, pois os valores bloqueados por Vossa Excelência e 

desbloqueados, equivocadamente, pela instância . superior~·· · são 

oriWldos de relação contratual, sem qualquer.,natureza alimentar. 

Portanto, a pretensão dos réus foi deduzida - contra : fato 

incontroverso (art. 17, I, do CPC}, além de estarem alterando a 

verdade dos fatos (art. 17, 11, do CPC), pois a ata de fl. 1 O consigna 

claramente que "o valor de R$155.000,00refere-se a indenizaçlo 

por ajuda de custo". 

Em face do exposto, requerem, respeitosamente, que seja 

julgada procedente a presente ação cautelar, condenando-se os 

requeridos como litigantes de má-fé, nos termos do art. 17, I e 11 e 

art. 18, § 2°, ambos do CPC. 

Requer, outrossim, que os documentos de fls. 50/58 sejam 

desentranhados dos autos por não terem nenhuma correlação com os 

fatos, com pedido e a causa de pedir, além de serem imprestáveis 

por falta de autenticação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 20 de novembro de 2000. 

P/p Domingos os Santos Bitencourt, 

OAB-RS 42.694 
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Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 18 Vara Cível do Foro Regional 
do Partenon -----
I .- ~: .. LU GERAL n.".~-2.$.~ .. 
- CSílTIFICO que a peça orl~lnal 

foi c:·tt:-egue, hoje em cartório no 
1-nr.:irlo de expediente DOU F~. 

li) A r A: -}-.K •.. J..1.-ei;;;if._ae....... . .... 
' Ç1 I 

I CARTóRIO: -J.-~·-· .......... . 
. '\s. do Servidor: ...... ~ .. ---
Referência: Proc. n° I 04977070 -Ação Cautelar Inominada 
Autor: Claudionor Schafer Saratt e outra. 
Réu: Francisco Gonçalves Dias 

' , .. ;-·.-·:' 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA 
TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, já qualificados nos autos 
do processo em referência, vêm, respeitosamente, perante Vossa 
Excelência, tendo em vista o despacho de fl., requerer o depoimento 
pessoal do requerido, necessário para a comprovação dos fatos 
articulados na inicial, especialmente quanto a não ter ele outros bens 
a não ser a residência. 

Requer, outrossim, que seja oficiado à IAB- ASSESSORIA 
INSTITUCIONAL LTDA e IAB ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 
L TDA, com endereço na Rua dos Andradas, 1234, 6° e 1 0° andares, 
Centro, no sentido de informar se o requerido manteve relação 
empregatícia com aquelas entidades ou era autônomo. 

Requer, ainda, que seja oficiado ao Banrisul, solicitando 
remeter extrato da conta corrente n° 08.053944.0-1, em nome do 
requerido, a partir de setembro de 2000, para comprovar que os 
valores depositados pelas referidas empresas foram imediata e 
integralmente sacados, com a finalidade de . frustrar a execução do 
julgado. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Porto Alegre, 18 de dezembro de 2000. 

~ ~ 
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Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1 a Vara Cível do Foro 

Regional do Partenon · · · 
, ···a~\ 

( E.RAL n . ... ~....t. 
P"OTOCOLO· G.. · · · · ' · · ·1·gina\ ' a peça or 
cERTifiCO ~ue.. · m cartório no 

ué· h::>le e:. · · · ·· ·· · ... 
foi entreg ' d' te oOU fr.. 

'· e"~e· 1en 
hor:lrio c.:~·10 _1.J.,9-.1 ............. . 
DATl\: ··· ........ ~~()\_fi ........ . 
CARTó:-'10: . ~~;,_: .. c.irfJ \.-.L4 .. : ...... . 
~s. elo •:;erv1u0r. .......... -

Referência: Proc. n° 104977070 - Ação Cautelar Inominada 

Autor: Claudionor Schafer Saratt e outra 

Réu: Francisco Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVERIA, já qualificados nos autos 

do processo em referência, vêm, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência requerer a juntada dos comprovantes de 

entrega dos ofícios de fls. aos respectivos destinatários. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2001. 

Domingos o 

OAB-RS 42.694 



ci \ ~ 

DOMINGOS DOS SANTOS BITENCOURT 
RUA SANTA FLORA, 897 
90830-410 PORTO ALEGRE RS 

c A o F -~ PRIMEIRA VARA CIVEL DE PARTENON RS 
' ~ ·~ Nota: 13 Publ. 25/01/2001 Pag. 13 
~ .. ~ ~ 

m ~ 
LL;-g(J)~ 
<ctla:• 
õ 0 I 0 
-<.Oa.>o 
oQ,) ... o 
::> o Q') v 
"")l{)j!2lõ 
(/)-<C· 
WMo 0 
o~t:~ o-(J')oo 
:$~6 
c:; i ) <( 
ll:b_Jü 
0"C9o 
LLc:oM 
Z<CC\IM 
Lij~g~ 
) "C (J') ,..!. 

~~~ 
~ .. 
.......... Q,) 

c: o 
LL 

... 

.i 
•· D~.I GN.AREI ... · ron·ercs A 

·: , ... . .. ,, 

oo~e,~o&Ó42'~' OD541.ooo76.00135 



·' .. 

?~b 
I 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1• Vara 
. . Cível Reg. do Partenon - POA!RS. 

Oficio n.0
- 139/2001 

Processo- 104977070 

·-·-·-·-""---~-· ... ,2-5 ~ \ 
·. ;~~~~~~g~o~~:R:.~~~o~--~~i?i~;-, 
\ 

. ·-e hoie ·eni cartono no . 
foi entregu • J • ., • . _. - . . ....... d' 'to DOU h;. 1 

1 hor;Jr\o .de_::::pe ten. · 'n. 11,'~Q2.DOt. 
! . ' ' ··.- \ .Q.\. 2J.Q!R .. f~--1Dr.\··rr.. ,.__,:,.(,, ·

0
·-·.··: • I ,. . ,.,, ...... C , o I- 'lf .......... .. 

1 cAnTóíll : ... --·:··········3~ .......... , 
\A~;. do Ser~: . ..:.::.::.:.::.: . ...::: .. ---
~---:-· 

-~Prezado Senhor, 
... ~ ... -r -

. ------., 

-~ 

Em atenção a sua solicitação, informamos. que o Sr. Francisco 
Gonçalves Dias, nunca foi funcionário da IAB - Consultoria 
Institucional Ltda., tendo mantido uma relação de Prestação de 
Serviços ·~através de Contrato de Prestação de Serviços na forma de 
Autônomo no período de 08/02/93 a 09/04/98 . 

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2001. 
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Auessoria Tributária . . 2; tÚ 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 
Cível Reg. d~ Partenon - POA/RS. 

'?Lf 1 ~~. 
1• vala 

Ofício n.0
- 140/2001 

Processo - 104977070 
I PROTOCOLO GER.AL~. :· .. -~~'!···~ 

CERTIFICO que a'peça ongmal 
foi ent~eg~~. ,hoje. em cartório no 

I horJ.r:.o cie. eipe_diente DOU F~. . . r·:;a;J 
'

, DATA: .: ..... 0 .. !..:9 .... : ... ~ ............... . 
. . ·.. . . . ')o JC 

\ CAniór.IO: -~-~ .. ~ .... :~ .•. : ..••....•...•.•.. 

\ ·' ··. b Servidor: ..•.. ~---·········
·~~~----------

~- Prezado Senhor, 

:~. 

Em atenção a sua solicitação, informamos que o Sr. Francisco 
Gonçalves Dias, nunca foi funcionário da IAB - Assessoria 
Tributária Ltda., tendo mantido uma relação de Prestação de Serviços 
como Autônomo no período de 08/02/93 a 09/04/98. 

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2001. 

MATRIZ • Porto AI .. ,. •115 
Rua dos Andradas, 1234 • 6° e 10" •ndares 

Edlllclo S.nta Cru• 
CEP 90020·008 • Centro 
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" I F!J t:.J f4J 
Porto A.legre • 08 de fevereiro de 2001 

REJ.: Ofício nQ 141/2001 

Processo ng 104977070 

Att.: Sr. Newton Luis Medeiros Fabricio 

Juiz de Direito 

.·:·· .. 

;··· ' ·),···;' 

Conforme proceeeo e ofício supracitado, remetemos-lhe 

em anexo oe extratos de conta corrente do réu Franoiaco Gonçal-

vee Dias. 

Atenci ··samente 

IRIS DA SILVA GRANDf ·2a62 Fabiano Costa Porto 4529 
Gerenta Adjunto . 

1.111710M • 02111 • IN 



'• ·· .... ~ 
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,~anrisuili> 
UNCO DO ISTADODO 1110 GIWIIDI DO SUL, S. A. 

!'~~~t 
~~0(lj 

Porto Alegre, 08 .de fevereiro de 2001 

REF.~ : OfÍGiO nO .. 141/2!101 

· .. ·Processo nSl 104977070 

Att.: sr·. Newton LUis 11redeiros Fabricio 
, .. · 

Juiz de Direi to .. :' .:• '.'. 

Conforme ~rooeeso e oficio supracitado, remetemos-lhe 

em. anexo os extratos de conta corrente do réu Francisco Gonçal-

ves Dias. 

A te:nci semente 

BANCO 00 ESTADO ~RANCE 00 SUL S/A 

CS=:MJ. ·~~4 
IRts DA SILVA: GRANDr -2882 Fabiano Costa Porto 4529 

o.nm• AdJullfo 

.. · 

1.16710.18 • OZIII· IN 
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* * 
: ORIGINAL. . ;~ 
* ENVIO: 07/02/0~ HORA: ~3:~5 1~~./ * DE: DEPAT PESQUISA ,~~ * ASSUNTO: RE: EXTRATO M.08.053944.01 * * DATA DE IMPRESSAO: 07/02/01 HORA: 13:15 * 
* * 
***~*********************************************************************** 

08.053944.0-1· FRANCISCO GONCALVES DIAS 76 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 

LIM= O VC= TR= 0,0000 PT.B.A: · o 
MES= REF 09/2000 TX DEV · . ·13,.QQ A.M. 

000000 
SALDO RIOR EM 31./08/2000. · · O, 00 

01 0218 7012 RESG. POUPANCA . 60 Ó 72 . · 
0701 010900 6371 CPMF . . 18D. 
0981 000110 0836 SUPERBANRICAP 60 ;·540 

SALDO . . ; . .O I 00 
04 0218 000000 701.2 RESG.POUPANCA "'4 86 "· 

0573 080001 5029 MANUTENCAO CONTA Í,61D 
0599 080001 5036 TARIFA CH.AVULSO 2,250 

SALDO 0,00 
08 0218 000000 70~2 RESG. POUPANCA 16603 . 

0701 080900 6371 CPMF 04D 
~ 

0639 000130 0867 DEB. AUTORIZADO 15;99D 
SALDO 0,00 

~-- 11 021.8 000000 101.2 RESG.POUPANCA 29ó18 
0701 110900 6371 CPMF 08D 
0959 000060 1185 DEB. AUTORIZADO 29:10D 

3036 RECIBO POR CAIXA 
SALDO 0,00 

19 0025 000000 12.867,000 
0218 000000 7012 RESG.POUPANCA 12.905á60 
0701 -190900 6371 CPMF 3 ,60D 

SALDO 0,00 
21 0218 000000 7012 RESG.POUPANCA 2,50 

SALDO 2,50 

21 0599 009900 5023 TARIFA CH.AVULSO ·2,500 
SALDO 0,00 

~ 25 0218 000000 7012 RESG. POUPANCA 2.962366 / . 0221 752767 5107 TITULO BANRIFONE 25 ,80D 
0659 752775 5115 TR.VLR.BANRIFONE 2.700,000 
0701 250900 6371 CPMF 8,860 

SALDO 0,00 

39.053944.9-5 FRANCISCO GONCALVES DIAS 38 

o 
R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 

LIM= O VC= TR= 0,0000 PT.B.A: 
· MES/ANO REF 09/2000 

?r 

-<::-'~-. 
· SALDO ANTERIOR EM Ol./07/1999. 101,32 

01 0259 000000 7015 RSG.AUT.POUP. 60,720 · 
01/09/2000 60,72 

SALDO· 
04 0686 936151 5564 FOLHA PAGAMENTO 

0259 0/00000 7015 RSG.AUT.POUP. 
. 04 09/2000 4,86 

SALDO 

594,98 
4,86D 

40,60 

630,72 
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======= AGENCIA.OB47.43 - AU-REDENCAO 
39.053944.9-5 FRANCISCO GONCALVES DIAS 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS TR= 0,1041 
DIA OP DOC LOTE 
01 0259 000000 015 

03 0686 984675 586 

SALDO ANTERIOR 
HISTORICO 
RSG.AUT.POUP. 

SALDO NA DATA 
FOLHA PAGAMENTO 

"" :. r--.. . \.... ' 

585 

PAG. 1 
======= EXT:38 

SIT:A 

VAL~Rl~~fl;~ 
63,64-

2.086,48 
594,98 

. ~·. : 

i 
. I 

! 
I 



. 
~1t . 

0259 000000 015 RSG. AUT .. POUP . 2.306,82-
SALDO NA DATA 3'74,64 

07 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 200,60-
SALDO NA DATA 174,04 

08 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 1'7,23,.. ~i, SALDO NA DATA 156,81 
1.0 0259 ·000000 01.5 RSG.AUT.POUP. 34,10- { __ , . 

SALDO NA DATA 122,71 ) (-4) 1.3 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 1.1.0,33-
SALDO NA DATA 1.2,38 

1.7 0250 1.52508 751 DOC ELETRONICO 12.000,00 
SALDO NA DATA 12.012,38 

~jt 20 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 12.007,91-
SALDO NA DATA 4 47 

I • 24 0804 000018 01.8 CR. TR. VALOR IA 4oo:oo 
0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 396,53-

SALDO NA DATA 7,94 
30 0388 818186 513 FOLHA PAGAMENTO 5.289,33 

0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 3.711,10-
SALDO N' DATA 1.586,1'7. 

BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 09/12 2000-05:27:35-FOL:282.700 

B A N R I S U L - DEZEMBRO ~2000 - PAG. ., 1 
======='·AGENCIA.0847 .43 - AU-REDE CAO ======= 

08.053944.0-1 FRANCISCO GONCALVES DIAS EXT: 76 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 SIT:A 

TR=~1603 TX DEV 13j00 A.M. · o·oo S O ANTERIOR EM 0/11/2000 
I 

DIA OP DOC LOTE · RISTORICO VALOR SÃLDO 
\ 
~ 

,/'()1 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 1.568,12 
0701 011200 371 CPMF 4,68-

f 0883 002.692 085 ~SH INT IA 1.500,00-
~· 0573 009900 025 ENCAO CONTA 2,90-

0981 000140 863 SUPERBANRICAP 60 54-
SALDO NA DATA o'oo 

04 0218 000000 012 RESG. POUPANCA 902;70 
0'701 041.200 3'71 CPMF 2 '70-
0883 002699 082 SQ. CASH INT IA 9oo:oo-

SALDO NA DATA 0,00 
06 0218 000000 012 RESG. POUPANCA 2.407,20 

0701 061200 371 CPMF 7,20-
0883 000843 082 88. CASH INT IA 1..400,00-
0883 0()0850 082 S • CASH INT IA 1.000,00-

02.18 000000 
SALDO NA DATA 0,00 

07 012 RESG. POUPANCA 3.009,00 
... -....... 0701 071.200 371 CPMF 9,00-

0883 007587 747 sg. CASH INT IA 1.500,00-
0883 007600 747 S . CASH INT IA 1.500,00-

SALDO NA DATA 0,00 
. 08 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 1.406,85 

0701. 08~200 371. CPMF 4 19-
0803 001.216 082 ENCARGOS CASH IA 253:8o-

.0803 001.225 082 ENCARGOS CASH IA 266,58-
0803 001.236 082 ENCARGOS CASH IA 265,10-., 

i~'\. 0883 001241 082 S~. CASH INT IA 600,00-
.......... 0639 000180 024 D B. AUTORIZADO 17,18-

~ ~""""';tl 0219 
SALDO NA DATA 0,00 

000000 012 RESG. POUPANCA 124,37 
0701 111200. 371 . CPMF o 37-
0883 00480'7 082 Si. CASH INT IA go:oo-
0959 000090 244 D B. AUTORIZADO 34,00-



'• 

12 
SALDO NA DATA 0,00 

0218 000000 012 RESG. POUPANCA 0,90 
0399 000051 028 EXTRATO TC-TARIF 0,90-

SALDO NA DATA 0,00 
15 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 732~19 

0701 151200 371 CPMF 2 19-
0883 001.699 082 SQ. CASH INT IA 73o:oo-

·sALDO NA DATA 0,00 
19 0121 000000 025 CH.NAO PERSONAL. 11.947,74-

0218 000000 012 RESG. POUPANCA 11.983,58 
0701 191200 371 CPMF 35,84-

J )' ~ SALDO NA DATA 0,00 
20 0025 000000 035 RECIBO POR CAIXA 7.917,00-

0218 000000 012 RESG. POUPANCA 7.940,75 
0701 201200 371 CPMF 23,75- ; 

000000 
SALDO NA DATA 0,00 

21 021.8 012 RESG. POUPANCA 554,.1.5 
0701 211200 371 CPMF . 1, 6.5:-
0883 003187 082 ~CASH INT IA 550 ,_00;.. 
0599 0.09900 002 IFA CH.AVULSO . 2 50-

SALDO NA DATA o;oo 
22 0218 000000 012 RESG. POUPANCA 1, 50 . ··.:· 

0399 000048 009 EXTRATO TC-TARIF 1,50-
SALDO NA DATA 5 . o o g : :g 8 -.. 27 0019 000000 039 SA~UE POUPANCA 

0218 000000 012 RE G. POUPANCA 5.023,52 
0701 271200 371 CPMF 15,02-

SALDO NA DATA 0,00 
28 0362 065664 033 JUROS S6CAPITAL 0,64 

0218 000000 012 RESG.PO PANCA 1.002,36 
' .. ~ 0701 281200 371 CPMF 3, 00-

0883 003373 082 S8.CASH INT IA 500 00-
,'!" ·o883 003385 082 S . CASH INT IA · 500: 00-

~· . SALDO N' DATA O, 00 
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 22/01 2001-17:59:00-FOL:278.379 

B A N R I- S U L - DEZEMBR0~2000 - PAG. 1 
======= AGENCIA.0847.43 - AU-RED CAO --------------

39.053944.9-5 FRANCISCO GONCALVES DIAS EXT: 38 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 SIT:A 

TR= fu,1603 . 
. SA · O ANTERIOR EM 30/11/2000 1.586 17 

DIA OP DOC LOTE HISTORICO VALOR SALDO 
01 0502 000000 001 JUROS 0,02 

/~ 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 1.568,12-
SALDO NA DATA 18 07 

04 0686 969122 584 FOLHA PAGAMENTO 891:59 
0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 902·, 70-

SALDO NA DATA 6,96 
os 0250 173855 751 DOC ELETRONICO 2.444,00 

SALDO NA DATA 2.450,96 
06 0250 091558 751. DOC ELETRONICO 4.500,00 

0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 2.407,20-
.•. -----..,07 0259 

SALDO NA DATA 4.543,76 
000000 015 RSG.AUT.POUP. 3.009,00-

~.r-. 000000 
· SALDO NA DATA 1.534,76 

08 0259 015 RSG.AUT.POUP. 1.406,85-
'· SALDO NA DATA 127,91 

11 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 124,37-
SALDO NA DATA 3,54 



12 0259 oopooo 015 RSG.AUT.POUP. 0,90-
SALDO NA DATA 2 64 . 

14 0250 173899 750 DOC ELBTRONICO 733:20 
SALDO NA DATA 735,84 

15 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 732,19-

18 135788 
SALDO NA DATA 3,65 

0250 751 DOC ELETRONICO 12.000,00 
SALDO NA DATA 12.003,65 

. 19 0072 001233 026 DEP.EM CHEgUE 570,00 
0259 000000 015 RSG.AUT.PO P. 11..9831 58-

SALDO NA DATA 590,07 
20 0388 798729 559 FOLHA PAGAMENTO 7.944,03 

0259 000000 01.5 RSG.AUT.POUP. 7.940,75-
0054 003322 013 CR.CFE AVISO 5.000,00 

SALDO NA DATA 5.593,35 
. ·21 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 554,15-

SALDO NA DATA 5.039,20 
22 0259 000000 01.5 RSG.AUT.POUP. .. 1~ 50-. 

SALDO NA DATA ·5.037,70 . 
• 26 0502 000000 001 JUROS ·0,01 

oa·oooo · SALDO NA DATA 5.037,,7:1, 
27 0259 015 RSG.AUT.POUP. 5.023,52.-. 

SALDO NA DATA . 14,19 
28 038'8 209625 597 FOLHA PAGAMENTO 5.268,04 

0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 1.002,36:... 
SALD~ N' DATA 4.279,87 

BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 22 01 2001-17:59:00-FOL:285.887 

,·.-~ 

Separador de Resposta \ 

/ '·.ssunto: EXTRATO M.08.053944.01 
~ Autor: AU RE~ENCAO 

Data: 23/01 2001 15:22 

SOLICITO O SEGUINTE EXTRATO: 

CLIENTE: FRANCISCO GONCALVES DIAS 
C/C: 08.053944.01 
..... 39.053944.95 

~~10.~~ •. l 

,19/! 
(i~) 

7~ '7} 

; 

.,._., 

PERIODO: DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2000 C AMBAS ) 
SOLICITO URGENCIA POIS E PARA FINS JUDICIAIS JA TRAMITADO EM JUIZO. 

ATENCIOSAMENTE 
/~GOR 

.~U REDENCAO 

l 

I 



~~ ......... ..., ., : . '-" / 

. *******************************************************************'~ * *** 

' ~ ENVIAR PARA: AU REDENCAO . . . . t~~* 
* ORIGINAL · 
* ENVIO: 07/02/01 HORA: 13:20 1.~ 1':\ 

*DE: DEPAT PESQUISA ~- t ~* 
*ASSUNTO: RE: EXTRATO M.08.053944.01 J~~ 
* DATA DE IMPRESSAO: 07/02/01 HORA: 13:20 \v* 
* . * 
***************************************************************~*****~***** 

B A NR I'S U L - . NOVEMBR0~2000 - PAG. 1 71 . ======= AGENCIA.0847.43 - AU-RED CAO ======= 
08. 053.944.0-1 FRANCISCO GONCALVES DIAS EXT:76 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 . SIT:A 

~ TR= 0,1041 TX DEV 13ÓOO A.M. 
. SALD ANTERIOR o f. o.8 

DIA OP DOC LOTE. HISTORICO VALORSA DO·· 
01 0218 000000 012 RESG. POUPANCA . 63164 ' 

0701 011100 371 CPMF . . . o, 18-
. 0701 311000 371 CPMF · ·O 02-

0573 009900 032 MANUTENCAO CONTA 2'90-
· 0981 000130 839 · SUPERBANRICAP 60;54-

SALDO NA DATA 0,08 
03 0218 000000 012 RESG. POUPANCA _2.306,82 

0701 031.100 371 CPMF 6,90-
I 0883 001.529 082 S8. CASH INT IA 1.500,00-
'~- --\ 0883 001539 0·82 S . CASH INT IA 800~00-

SALDO NA DATA o 00 
r 07 0218 000.000 012 RESG.POUPANCA 200:60 c:- 0659 1i2198 1.73 TR.VLR.BANRIFONE 200,00-

0701 o 1.100 371 CPMF o 60-
SALDO NA DATA o'oo 

08 0218 000000 012 RESG. POUPANCA 17;23 
0701 081100371 CPMF o os-
0639 000170 828 DEB. AUTORIZADO 17:18-

SALDO NA DATA o 00 
10 0218 00·0000 012 RESG; POUPANCA 34:10 

0701 101100 371 CPMF o 10-
0959 000080 215 DEB. AUTORIZADO 34:oo-

SALDO NA DATA o 00 
13 0218 000000 012 RESG. POUPANCA 110:33 

0659 180723 ·102 TR . VLR.. BANRIFONE 110,00-
--~- 0701 1.311.00 37.1 CPMF 0,33-

SALDO NA DATA 0,00 
20 0019 000000 018 SA~UE POUPANCA 11.972,00-

0218 000000 012 RE G. POUPANCA 12.007,91 
0701 201100 371 CPMF 35,91-

SALDO NA DATA o 00 
24 021.8 000000 012 RESG . POUPANCA 396:53 

0701 241100 371 CPMF 1 18-
' 0863 .003063 082 SAQ. ELETRON-IA 395:35-
\ 

-~30 
. SALDO NA DATA 0,00 ~-.. 

0218 000000 012 RESG.POUPANCA 3.711,10 

<:: 0659 302072 195 TR.VLR.BANRIFONE 700,00-
0701 301100 371 CPMF 11 50-
0883 000921. 085 sg.CAsH INT IA 1.5oo; o-
0883 000930 085 S .CASH INT IA 1.500,00-

SALD~ ~ DATA O 00 BDPRVU1-FIM 'DE EXTRATO 09 ~2 2000-05:27:35-FOL:275:279 



.. 
0883 004595 082 Si.CASH INT IA 1.000,00-
0639 000160 887 D B. AUTORIZADO · 17,18-

SALDO N' DATA O, 08 
BD.PRVU1-FIM DE EXTRATO 15/12 2000-19:51:25-FOL:273.724 

B A N R I S U L - OUTUBRO ,2000 - PAG. 1 
======= AGBNCIA.0847.43 - AU-RBDE CAO ======= 39.053944.9-5 FRANCISCO GONCALVES DIAS EXT:38 ________ ..:. ____ R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 SIT:A TR= 0,1197 

SALDO ANTERIOR 6.015 42 
DIA OP DOC LOTE HISTORICO VALOR SALDO 
02 0500 000000 000 ATUALIZ.MONETAR. 0,02 

0502 000000-001 JUROS 0,13 
0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 5. 9~ã '·~~-SALDO NA DATA 

03 0686 8'71435 577 FOLHA PAGAMENTO 594:98 
~ 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 631,89-

SALDO NA DATA 11. 45· . 
04 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 10:52-

SALDO NA ·DATA 0,93 
18 0250 190138 751 DOC ELETRONICO .12. ooo~ o o 

SALDO NA DATA 12.000,93 
1.9 0022 000228 01.7 DEP. EM DINHEIRO 200,00 

0259 000000 0~5. RSG.AUT.POUP. 1.2.1.99,48-
SALDO NA DATA 1,45 

27 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 1 '45-
SALDO NA DATA o:oo 

·, 31 0388 825209 514 FOLHA PAGAMENTO 4.965,19 
/~. 0259 000000 01.5 RSG.AUT.POUP. 2.8~5,07-

( SALDO NA DATA 2.150,12 
~- BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 15/12/2000-19:51:25-FOL:281.130 

'. 

Assunto: 
Autor: 
Data: 

Separador de Resposta 

EXTRATO M.08.053944.01 
AU REOENCAO 
23/0l/2001 15:22 

SOLICITO O SEGUINTE EX~RATO: 

/--. ... CI.,IENTE: FRANCISCO GONCALVES DIAS 
C/C: 08.053944.01 
..... 39.053944. 95 

~ ~-~ 
~~/ 

, [0\ . 
~ ·~lçY)! 

~~h 
I 

PERIODO: DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2000 ( AMBAS ) 
SOLICITO URGENCIA POIS E PARA FINS JUDICIAIS JA TRAMITADO EM JUIZO. 

ATENCIOSAMENTE 
, IGOR 

·\ •.... AU REDENCAO 
-~. 



.. 
SALDO 

19 0022 000~89 3037 DEP. EM DINHEIRO 
0259 000000 7015 RSG.AUT.POUP. 

19/.zo9/z2ooo 35o,oo 
18 09 2000 12.002,17 
14Z09Z2ooo 2 16 
o4Zo9Z2ooo 544:91 
01/09/2000 6 36 

'SALDO 
21 0259 0000/00 7015 RSG.AUT.POUP. 

01/09 2000 2 50 
'SALDO 

22 0672 740043 5118 PGTO. FORNECEDOR 
· SALDO 

25 0259 000000 7015 RSG.AUT.POUP. 
22/09/2000 2.962,66 
· SALDO 

. 29 0388 839969 5513 FOLHA PAGAMENTO 
SALDO 

B A N R I S U L - OUTUBRO /2000 
======= AGENCIA.0847.43 - AU-REDENCAO 

08.053944.0-1 FRANCISCO GONCALVES DIAS ________ :_ ____ R ALCEBIADES A DOS SANTOS 
. TR= O, 1197 TX DEV 13ÓOO A.M. 

SALD ANTERIOR 
DIA OP DOC LOTE HISTORICO 

585 

. 02 0025 000000 037 RECIBO POR CAIXA 
\·\ 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 

0101 021000 371 CPMF 
·( 0573 009900 032 MANUTENCAO CONTA 

~~· · 0981 00·0120 853 SUPERBANRICAP 
SALDO NA DATA 

03 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 
0701 031000 371 CPMF 
0863 001672 051 SAQ. ELETRON-IA 

SALDO NA DATA 
RESG. POUPANCA 
CPMF 

04 0218 000000 012 
0701 041000 371 
0211 009900 027 
0599 009900 038 

19 0019 000000 015 
0063 00024'7 0~3 
0218 000000 012 
0701 191000 371 

TARIFA CARTAO 
TARIFA CH.AVULSO 

SALDO NA DATA 
SAJ§UE POUPANCA 
S~ UE ELETRONICO 
RE G. POUPANCA 
CPMF 

SALDO NA DATA 
27 094.4 847080 012 REEMB CPMF-2037 

0218 000000 012· · RESG.POUPANCA 
0895 847080 012 MP2037-CPMF 
0897 847080 012 MP2037-MULTA 

· 0899 847080 012 MP2037-JUROS 
SLD. ENC. 6 I 70- SALDO NA DATA 

~. /......._~ 31 0218 000000 012 RESG. POUPANCA 

. . 

0701 311000 371 CPMF · 
0803 004424 082 ENCARGOS CASH IA 
0803 004439 082 ENCARGOS CASH IA 
0803 004459 082 ENCARGOS CASH IA 
0883 004493 082 SQ.CASH INT IA 
0883 004585 082 SQ.CASH INT IA 

12.585,53 
350 00 

12.90S,60D 

29,93 
2,50D · 

27, 4·3 
3 .000, 00 . 

3.027,43 
2.962,660 

64,77 
5 • 9501 65 ... 

6. 01·5 I 42 

- PAG,. l 
-======= ·EXT: 76 . 

SIT:A 

VALOR S~Lgg . 
5.885,94-
5.967,21 

17 83-
2:90-

60,54-
0,00 

631,89 
1,89-

630,00-o 00 
10;52 o 02-a'oo-

2'50-
o:oo 

12.148,00-
15,00-

12.199,48 
36,48-

0,00 
2,28 
1,45 
7,41-
1,48-
1 54-
6:70-

2.815,07 
8 38-

35:98-
212,72-

34 03-
?oo:oo-
800,00-

'·· 



'• 

08 0259 00/0000 7015 RSG.AUT.POUP. 
04 09/2000 16,03 

SALDO 
11 0259 ao

7
ooo

7
o 7015 RSG.AUT.POUP. 

04 09 2000 29,18 
. SALDO 

14 0502 000000 7001 JUROS 

18 0502 000000 7001 JUROS 

" 

_\.,__ ~.· 
'( 

~-

"\,\. I 

·.···-·.~ 

. . 

0250 254346 5752 DOC ELE'l'RONICO 

SALDO 

].6' 030 ~)~~ 
6~4,69 

29,180 ~ 

585 1 51 tlf~ \o' l }' 
0,01 \V 

585,52 
0,01 

12.000,00 

··. :· 

•' •,,: ;· 

: ~ : t 

.. '. '· ,. 

,, 

·(z 
)! 
I 



,·' o ~..)..,(j\_Y.J, 

• ~************************************************************* . **~*1~ 1.! . ENVIAR PARA: AU R.&;DENCAO . · f0,t.·. , ! 
'· -"-. ., ., ~ ' ( 

r·· 
. ....-.::-' 

• 

* . ~\ ... (;~ 
* ORIGINAL . . ·. ~ ~ 
* ENVIO: 07/02/0~ HORA: 13:15 ~ i * DE: DEPAT PESQUISA ~ 
* ASSUNTO: RE: EXTRATO M.08.053944.01 ~ 
* DATA DE IMPRESSAO: 07/02/01 HORA: 13:15 
* 1 

**************************************************************************~ 

08.053944.0~1 FRANCISCO GONCALVES DIAS 76 
R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 

LIM= O VC= TR= O·, 0000 PT .B·.A: O 
MES~O REP 09/2000 TX DEV · · · ··, · ·13, 00 A.M. 

01 0218 000000 ~~~0RESG~~õ8~~~)J./OB/200_0 · ... :60.Ó72 . O, OO 
0701 010900 6371 CPMF . 18D 
0981 0001.10 0836 SUPERBANRICAP . 60:.540 

04 0218 900000 1012 RESG.POUPANCA 
0573 080001 5029 MANUTENCAO CONTA 

SÂLDO 0,00 
'4' 86' 

0599 080001 5036 TARIFA CH.AVULSO 
SALDO 

08 0218 000000 70~2 RESG.POUPANCA 
0701 080900 6371 CPMF 
0639 000130 0867 DEB. AUTORIZADO 

ll. 0218 000000 
0701 1~0900 
0959 000060 

7012 RESG.POUPANCA 
6371 CPMF 
1185 DEB. AUTORIZADO 

SALDO 

19 0025 000000 
0218 000000 
0701 190900 

SALDO 
3036 RECIBO POR CAIXA 
7012 RESG.POUPANCA 
6371 CPMF 

21 0218 000000 7012 RESG.POUPANCA 
SALDO 

2,61D 
2,25D 

16603. 
04D 

15;99D 

.29ól8 
080 

29:10D 

12.867J.OOD 
12.905J.t>O 

3~,60D 

2,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

SALDO 2,50 

21 0599 009900 5023 TARIFA CH.AVULSO 
SALDO 

.25 0218 000000 7012 RBSG.POUPANCA 
0221 752767 5107 TITULO BANRIFONE 
0659 752775 5115 TR.VLR.BANRIFONE 
0701. 250900 6371. CPMF 

SALDO 

39.053944.9-5 FRANCISCO GONCALVES DIAS 

2,50D 

2.962~,.66 
25.j,8QD 

2.700,00D 
8,86D 

0,00 

0,00 

R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 
LIM= O VC= TR= 0,0000 PT.B.A: 

38 

o 
MBS/ANO RBF 09/2000 

SALDO ÃNTERIOR BM 01/07/1999. 101,32 
01 0259 oo

7
oooo 7015 RSG.AUT.POUP. 60,72D 

01. 09/2000 60,72 
SALDO 40,60 

04 0686 936151 5564 FOLHA PAGAMENTO 594,98 
0259 o

1
ooo

1
oo 70~5 RSG.AUT.POUP. 4,860 

04 09 2000 4 86 
'SALDO 630,72 

11 



:~ 

( 
~,· 

r" ~· •. 

\ -
B A N R I S U L - NOVEMBRO /2000 

39~õ53944.t~~N~iiN8f~éõ4aoNctE~~n~~~~o 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 

TR= 0,1041 
SALDO ANTERIOR 

DIA OP DOC LOTB HISTORICO 
01 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 

SALDO NA DATA 
03 0686 984675 586 FOLHA PAGAMENTO 

ll 

• 

- PAG. 1 
======= EXT:38 

SIT:A 

2.1.501!2 
VALOR SALUO 

63,64-
2.086,48 

594,98 



. .. 
0259 000000 015 RSG.AUT:POUP. 2.306,82-

SALDO NA DATA 374,64 
07 0259 000000 015 

08 0259 000000 015 

10 0259 000000 015 

13 0259 000000 015 

RSG.AUT.POUP. 200,60-
SALDO NA DATA 174,04 

RSG.AUT.POUP. 17,23-
SALDO NA DATA 156,81 

RSG.AUT.POUP. 34,10-
SALDO NA DATA 122,71 

RSG.AUT.POUP. 110,33-
SALDO NA DATA 12,38 

DOC ELETRONICO 12.000,00 
SALDO NA DATA 12.012,38 

17 0250 152508 751 
n 

RSG~AUT.POUP. 12.007,91-
SALDO NA DATA 4 47 

20 0259 000000 015 

24 0804 000018 018 
0259 000000 01511 

CR.TR.VALOR IA 40o:oo 
RSG.AUT.POUP. 396,53-

SALDO NA DATA 7,94 
30 0388 818186 513 FOLHA PAGAMENTO 5. 289, 3J'· · 

0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. · 3 .71·1;10.-

BDPRVU1-FIM DE EXTRATO SAW91~,2~~Õ~o5: 21: 35::-FóE~~~~.~ ~Z.o 

B A N R I S U L - DEZEMBRO /2000 ======= AGENCIA.0847.43 - AU-REDENCAO 
08.053944.0-1 FRANCISCO GONCALVES DIAS 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 

TR=:.9.r..!603 ··rx DEV 13.~,00 A.M. 
SAúUU ANTERIOR EM ~0/11/2000 

DIA OP DOC LOTE HISTORICO 
01 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 

0701 011200 371 CPMF 
0883 002692 085 SQ.CASH INT IA 
0573 009900 025 MANUTENCAO CONTA 
0981 000140 863 SUPERBANRICAP 

SALDO NA DATA 
04 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 

0701 041200 371 CPMF 
0883 002699 ·082 SQ.CASH INT IA 

SALDO NA DATA 
06 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 

0701 061200 371 CPMF 
0883 000843 082 S8.CASH INT IA 
0883 000850 082 S .CASH INT IA 

SALDO NA DATA 
07 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 

0701 071200 371 CPMF 
0883 007587 747 S8.CASH INT IA 
0883 007600 747 S .CASH INT IA 

SALDO NA DATA 
08 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 

0701 081200 371 CPMF 
0803 001216 082 ENCARGOS CASH IA 
0803 001225 082 ENCARGOS CASH IA 
0803 001236 082 ENCARGOS CASH IA 
0883 001241 082 SO.CASH INT IA 
0639 000180 024 DEB. AUTORIZADO 

· SALDO NA DATA 

- ~ÀG.. . . . ~ 
======= EXT: 76 

SIT:A 

VALOR · s2tS8 
1.568,12 

4,68-
1.500,00-

2 90-
60;54-

o 00 
902:70 

2 70-9oo:oo-
0,00 

2.407,20 
7,20-

1.400,00-
1.000,00-

0,00 
3.009,00 

9,00-
1.500,00-
1.500,00-

0,00 
1.406,85 

4 19-
253:80-
266,58-
265,10-
600,00-

~(', ~
1

,JJIJii~Hm nt:~ 
17,18-

o 00 
124~37 

o 37-go:oo-
34,00-



~..)' SALDO NA DATA 0,00 
12 0218 000000 012 RESG. POUPANCA 0,90 v ·~ 

0399 000051 028 EXTRATO TC-TARIF o 90-

~[\v~ SALDO NA DATA o'oo 
15 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 732:19 

0701 151200 371 CPMF 2 19-
0883 001699 082 SQ.CASH INT IA 73o:oo-

SALDO NA DATA 0,00 
19 0121 000000 025 CH.NAO PERSONAL. 11.947,74-

ij 0218 000000 012 RBSG.POUPANCA 11.983,58 
0701 191200 371 CPMF 35,84-

SALDO NA DATA . 0,00 
20 0025 000000 035 RECIBO POR CAIXA 7.917,00-

0218 000000 012 RESG. POUPANCA 7.940,75 
0701 201200 371 CPMF 23,75-

SALDO NA DATA 0,00 
21 0218 000000 012 RESG. POUPANCA 554,15 .. 

0701 211200 371 CPMF ··1, 65..;, '. 
0883 003187 082 S~ CASH INT IA 550,00-
0599 009900 002 T IFA CH.AVULSO . 2,.50-

" SALDO NA DATA ... .. ! 0, .. 00!· 
22 0218 000000 012 RE~POUPANCA . i· ~8':.. 0399 000048 009 EX TO TC-TARIF .. . . 

SALDO NA DATA . . . . O, 00. 
27 0019 000000 0399 SA~UE POUPANCA · 5·.ooa,so.:. 

0218 000000 012 RB G. POUPANCA 5.023,52 
0701 271200 371 CPMF 15,02-

0362 065664 033 
SALDO NA DATA 0,00 

28 JUROS S6CAPITAL ·' 0,64 
0218 000000 012 RESG.PO PANCA 1.002,36 
0701 281200 371 CPMF 3 00-

,'\ 0883 003373 082 S8.CASH INT IA 5oo;oo-
0883 003385 082 S .CASH INT IA 500,00-

-~ 
SALDO N' DATA 0,00 

BDPRVUl-FIM DE EXTRATO 22/01 2001-17:59:00-FOL:278.379 

B A N R I S U L - DEZEMBR0~2000 - PAG. 1 
======= AGENCIA.0847.43 - AU-RED CAO ======= 

39.053944.9-5 FRANCISCO GONCALVES DIAS EXT:38 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 SIT:A 

TR= O 1603 
SALDO ANTERIOR EM 30/11/2000 1.586 17 

DIA OP DOC LOTB HISTORICO VALOR SÃLDO 
01 0502 000000 001 JUROS 0,02 

,...-.., 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 1.568,12-
SALDO NA DATA 18 07 

04 0686 969122 584 FOLHA PAGAMENTO 891:59 
0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 902', 70-

SALDO NA DATA 6,96 
os 0250 173855 751 DOC ELETRONICO 2.444,00 

SALDO NA DATA 2.450,96 
06 0250 091558 751 DOC ELETRONICO 4.500,00 

0259 000000 015. RSG.AUT.POUP. 2.407,20-
SALDO NA DATA 4.543,76 

•. 000000 015 RSG.AUT.POUP • 3.009,00-

. 00 015 
. SALDO NA DATA 1.534, 76 . 

· R.SQ .AUT • POlJP • 1.406,85-
·· . S~ liA DATA 127.91 

RSG.A:· .POUP. 124,37-
SALDO NA DATA 3,54 



. 

"'\ 
( 
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12 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 0,90-
SALDO NA DATA 2 64 

14 0250 173899 750 DOC ELETRONICO 733:20 
SALDO NA DATA 735,84 

15 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 732,19-
SALDO NA DATA 3,65 

18 0250 135788 751 DOC ELETRONICO 12.000,00 
SALDO NA DATA 12.003,65 

19 0072 001233 026 DEP.EM CHEsgE 570,00 
0259 000000 015. RSG.AUT.PO . 11.983,58-

SALDO NA DATA 590,07 
20 0388 798729 559 FOLHA PAGAMENTO 7.944,03 

0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 7.940,75-
0054 003322 013 CR.CFE AVISO 5.000,00 

SALDO NA DATA 5.593,35 
21 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 554,15-

SALDO NA DATA 5.039,20 
22 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. . ' . .·1, 50- ,•' 

SALDO NA DATA 5.037,.70 .. 
26 0502 000000 001 JUROS ·. O, 01 

SALDO NA DATA ... .. 5.037,71 
27 0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 5 ~'023' '52.;.' 

SALDO NA DATA . . . 14' 19 .... 
597 FOLHA PAGAMENTO : .. ·s. 268; 04 28 0388 209625 

0259 000000 01.5 RSG.AUT. POUP. · ·· · .. 1··. 002; 36..: 
SALDO N~ DATA 4.279 87 

BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 22/01 2001-17:59:00-FOL:285:887 

Separador 

Assunto: EXTRATO M.08.053944.01 
Autor: AU REDENCAO 
Data: 23/01/2001 15:22 

SOLICITO O SEGUINTE EXTRATO: 

C~IENTE: FRANCISCO GONCALVES DIAS 
C/C: 08.053944.01 
..... 39.053944.95 

f. 

de Resposta 

?{7 
I 

PERIODO: DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2000 C AMBAS ) 
SOLICITO URGENCIA POIS i PARA FINS JUDICIAiS JA TRAMITADO EM JUIZO. 

ATENCIOSAMENTE 
IGOR 
AU REDENCAO 
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. . 'i9X J'/ -*******************!****************************************** * ******, * . ~ 
, : ENVIAR PARA: AU REDENCAO ~ .-X~\ 

' .·· 

* ORIGINAL $~; 
* ENVIO: 07/02/0l HORA: l3:20 ,. 
* DE: DEPAT PESQUISA 
*ASSUNTO: RE: EXTRATO M.08.053944.01 /~ 
* DATA DE IMPRESSAO: 07/02/01 HORA: 13:20 ''lO 
: ............................................................... J··jf····· 

B A N R I S U L - NOVEMBRO /2000 - PAG. 1 
======= AGENC1A.0847.43 - AU-REDENCAO ======= 

08.053944.0-1 FRANCISCO GONCALVES DIAS .. . EXT:76 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585. . '. SIT:A 

TR= O, 104l TX DEV l36oo A .M. · . . . O 
08 SALD ANTERIOR 

DIA OP DOC LOTE HISTORICO VALOR'SÃLDO 
01 0218 000000 012 RESG. POUPANCA 63 r 64 · 

0701 011100 371 CPMF O; 18-
0701 311000 371 CPMF .. ·.o, 02-
0573 009900 032 MANUTENCAO CONTA . 2 90-
0981 000130 839 SUPERBANRICAP 60:54-

SALDO NA DATA 0,08 
03 0218 000000 012 RESG.POUPANCA _2~396,82 

0701 031100 371 CPMF · · 6,90-
0883 001529 082 S8.CASH INT IA 1.500,00-
0883 001539 082 S .CASH INT IA 800,00-

SALDO NA DATA O 00 
07 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 200:60 

0659 142198 173 TR.VLR.BANRIFONE 200,00-
0701 071100 371 CPMF O 60-

SALDO NA DATA 0'00 
08 0218 

0701 
0639 

10 0218 
0701 
0959 

.13 0218 
0659 
0701 

20 0019 
0218 
0701 

24 0218 
0701 
0863 

000000 
081100 
000170 

000000 
101100 
000080 

000000 
180723 
131100 
000000 
000000 
201100 

000000 
241100 
003063 

012 RESG.POUPANCA 17;23 
371 CPMF O 05-
828 DEB. AUTORIZADO 17:18-

SALDO NA DATA O 00 
012 RESG.POUPANCA 34:10 
371 CPMF O 10-
215 DEB. AUTORIZADO 34:00-

SALDO NA DATA O 00 
012 
102 
371 
018 
012 
371 

012 
371 
082 

RESG.POUPANCA 110:33 
TR.VLR.BANRIFONE 110 00-
CPMF o' 33-

SALDO NA DATA o:oo 
SAQUE POUPANCA 11.972,00-
RESG.POUPANCA 12.007,91 
CPMF 35,91-

SALDO NA DATA O 00 
RESG.POUPANCA 396:53 
CPMF 1 18-
SAQ. ELETRON-IA 395:35-

SALDO NA DATA 0,00 
30 0218 000000 012 RBSG.POUPANCA 3.711 lO 

0659 302072 1.95 TR..VLR.BANRIFONE 7ao:oo-
0701 301100 371 CPMF 11 10-
0883 000921 085 S8.CASH INT IA 1.soo:oo-
0883 000930 085 S .CASH INT IA 1.500,00-

BDPRVUl-FIM DE EXTRATO 
8~1~28tã~05:27:35-FOL:27~:~~9 

,ill 

-~~~! .• _;·-A·.;~: ",v:.··· 
.:..· 
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0883 004595 082 SQ.CASH INT IA 1.000,00-
0639 000160 887 DBB. AUTORIZADO 17,18-

SALDO NA DATA 0,08 
BDPRVU1-FIM DE EXTRATO 15/12/2000-19:51:25-FOL:273.724 

B A N R I S U L - OUTUBRO /2000 - PAG. 1 
======= AGENCIA.0847.43 - AU-REDENCAO 

39.053944.9-5 FRANCISCO GONCALVES DIAS 
===::::=== 

------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 
EXT:38 
SIT:A 

TR= 0,1197 

DIA OP DOC LOTB 
02 0500 000000 000 

0502 000000 001 
0259 000000 015 

() His~à~~goANTERIOR VAL8R0~KLÓ~ 
ATUALIZ.MONETAR. 0,02 
JUROS O, 13 
RSG .AUT. POUP. 5. 967, 21-. 

SALDO NA DATA · 48, 3'6 
03 0686 871435 577 FOLHA PAGAMENTO 594:, 9'8. 

0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. ·631,89-
SALDO NA DATA · · · · ·11:,·45 ··. 

04 0259 000000 015 RSG .AUT. POUP. . 10,·52-
SALDO NA DATA : · · .O ,93. · 

18 0250 190138 751 DOC ELETRONICO ,, · 12.00.0,00 ... 
SALDO NA DATA 12 . 000, 9·3 . 

19 0022 000228 017 DEP. EM DINHEIRO . 200,00 
0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 12.199,48-

SALDO NA DATA 1,45 
21 0259 oooooo 015 RSG.~JlloõoMK·DATA · · Õ'.ÓÕ·-
31 0388 825209 514 FOLHA PAGAMENTO 4.965:19 

0259 000000 015 RSG.AUT.POUP. 2.815,07-
SALDO ~DATA · 2.150,12 

BDPRVUl-FIM DE EXTRATO 15/12/2000-19:51:25-FOL:281.130 

Separador de Resposta 

Assunto: EXTRATO M.08.053944.01 
Autor: AU REOENCAO 
Data: 23/01/2001 15:22 

SOLICITO O SEGUINTE EXTRATO: 

C~IENTE: FRANCISCO GONCALVES DIAS 
C/C: 08.053944.01 
..... 39.053944.95 
PERIODO: DE SETEMBRO ATE DEZEMBRO DE 2000 ( AMBAS ) 
SOLICITO URGENCIA POIS E PARA FINS JUDICIAIS JA TRAMITADO EM JUIZO. 

ATENCIOSAMENTE 
IGOR . 
AU REDENCAO 
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SALDO 

19 0022 000189 3037 DEP. EM DINHEIRO 
0259 000000 7015 RSG.AUT.POUP. 

19/.09/.2000 350,00 
18/.09/.2000 12.002,17 
14/.09/.2noo 2,16 
04/09/2~00 544,91 
01/09/2000 " 6, §KLDO 

21 0259 OQOOOO 7015 RSG.AUT.POUP. 
01/09/2000~ 2,50 

29,93 
2,50D 

SALDO 
22 0672 740043 5118 PGTO. FORNECEDOR 

SALDO 
25 0259 000000 7015 RSG.AUT.POUP. 

22/09/2000 2.962,66 

27, 4.3 
3.000,00 

3.027,43 
2.962,66D 

SALDO 
29 0388 839969 5513 FOLHA PAGAMENTO 

SALDO 
. . ' ' . .. •' 64,77 
. '5 ~·950 ,'65' ... ' 
· · ·6~n1S,42 

' . ' 

BANRISUL- OUTUBRO /2000 ";~-·PAG.·: .. :.'1 
o8 ~õ53944. ~~~~ÜN8~36o 4ãoNci~~!0~~~0 ·' · · ~==ExT7'76 
------------- R ALCEBIADES A DOS SANTOS 585 SIT:A TR= 0,1197 TX DEV 13

6
00 A.M. 

SALD ANTERIOR O 00 
DIA OP DOC LOTE HISTORICO VALOR SALDO 
02 0025 000000 037 RECIBO POR CAIXA 5.885,94-

0218 000000 012 RESG.POUPANCA 5.967,21 
0701 021000 371 CPMF 17,83-
0573 009900 032 MANUTENCAO CONTA . 2,90-
0981 000120 853 SUPERBANRICAP 60,54-

SALDO NA DATA 0,00 
03 0218 000000 012 RESG.POUPANCA 631,89 

0701 031000 371 CPMF 1,89-
0863 001672 051 SAQ. ELETRON-IA 630,00-

SALDO NA DATA 0,00 
04 0218 000000 012 

0701 041000 371 
0211 009900 027 
0599 009900 038 

19 0019 000000 015 
0063 000247 013 
0218 000000 012 
0701 191000 371 

27 0944 847080 
0218 000000 
0895 847080 
0897 847080 
0899 847080 

"SLD.ENC. 

012 
012 
012 
012 
012 
01~' 31. 0218 000000 

0701 311000 371 

.){ 8JSl 8S~~~t 81~ . . ,J.o o3 004459 os2 · 
. 0883 004493 082 

0883 004•585 082 

RESG.POUPANCA 10,52 
CPMF O, 02-
TARIFA CARTAO 8 DO-
TARIFA CH.AVULSO z:5o-

SALDO NA DATA 0,00 
SA§UE POUPANCA 12.148,00-
S~ UE ELETRONICO 15,00-
RB G.POUPANCA 12.199,48 
CPMF 36,48-

SALDO NA DATA 0,00 
REEMB CPMF-2037 2,28 
RESG.POUPANCA 1,45 
MP2037-CPMF 7,4l-
MP2037-MULTA 1,48-

037-JUROS 1 54-
SALDO NA DATA 6:70-

.n..~:ao;;,u. POUPANCA 2. 815, 07 
8 38-

'l~~'l:l CASH IA 3 5: 9 8-
CASH IA 212,72-
CASH IA 34 03-

.....,._, .... INT IA 700:00-
INT IA 800,00-

·t . .. 



. .. 
~ 

08 0259 00/0000 7015 RSG.AUT.POUP. 
04 09/2000 l6,03 

SALDO 
11 0259 oo

1
ooo

1
o 7015 RSG.AUT.POUP. 

04 09 2000 29,18 
SALDO 

14 0502 000000 7001 JUROS 
18 0502 000000 7001 JUROS 

0250 254346 5752 DOC ELETRONICO 

I) 

. •' . ~. 

SALDO 

16,030 

29,180 

0,01 
0,01 

12.000,00 

.. · . . . ,. 
,· ', 

585,51 

585,52 
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Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

Excelentissimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1 a Vara Cível do Foro 

Regional do Partenon 

PROTOCCLO GERAL n." .......•........ 
CERTIFICO que a ·peça original 
foi e:·.t~:::q·.~e. h~je em cartório no 

hor?.r!~ ~e~Ô~ 9ou 
1 
FI:. 

D.l\1/'.: ·····:~r-_ ........ ~----· 
CARTóP.IO: -~-~-~-----.. -~ .... .. 
As. do Servidor: ---~-~] ..... . 

.... , .. 

.... ·. 

Referência: Proc. n° 104977070- Ação Cautelar Inominada 

Requerentes: Claudionor Schafer Saratt e outra 

Requerido: Francisco Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, já qualificados nos autos do 

processo acima referenciado, vêm, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência expor e requerer: 

1. Os ofícios de fls. 131 e 132 comprovam as 

assertivas da inicial e a má-fé do requerido que mentiu em juízo ao 

afirmar que a verba recebida das empresas IAB- Consultoria 

Institucional Ltda e IAB - Assessoria Tributária Ltda eram fruto de 

vínculo empregatrcio. Entretanto, como se vê dos referidos 

ofícios,ele mantinha, isto sim, um contrato de prestação de serviços · 
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· Dr. Domingos dos Santos Bitencourt r ~' ~ 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A c:I1IIJ ./ 

2. Já o extrato bancário da conta corrente do requerido 
. . ' '. 

(fls.135/143) demonstra claramente que ele, tão lqgo ia. recebendo 

as verbas daquelas empresas já sacava integralrnente 9 'valor, de 
' . ' . . . 

forma que todas as alegações da inicial restaram. comprovadas, 

devendo a ação, portanto, ser julgada procedente, em que pese ser 

praticamente irreversível o prejuízo sofrido pelos autores:· 

Isto posto, requer que a ação seja julgada totalmente· 

procedente, condenando-se o requerido nos consectários legais. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 01 de março de 2001. 

Pp Domingos os Santos Bitencourt, 

OAB-RS 42.694 
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Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 18 Vara Cível do Foro 

Regional do Partenon . . 

Referência: Proc. n°1 04977070 -Ação cautelar 

,, ~-~ ·.:. .:· 
. Gr: 0 AL o" ········ '\ .... CCLO "-n '·······:. 

· PRO.' O . ue a· ·peça ong•nal 
·CERTIFICO .·q· l. m cartór\o no ·,i 
fo\ entregue. ho e e oOU ft:. \. 

horár\o de exp~n/Q1 ..... , ....... ·! 
DA T.A: ... ?.,~ . .J.. . ~--C;" &€.L .. . 
CARTOR\0: . ·----:········âi.Y.l.t.V) . 
As do Servidor. ··:: .... -.-·--
. ._,,...:., . .....-..--·· ·~___.,_.,.. . .,..... .... -

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, já qualificado nos autos 

do processo em referência, vêm, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, com fundamento no art. 397, do Código de 

Processo Civil, requerer a juntada de cópia do pedido de 

arquivamento formulado pelo Ministério Público, e acolhido 

judicialmente, em relação ao Inquérito Policial instaurado por 

iniciativa do réu e de sua esposa no curso da ação principal, 

fato novo que confirma a tese dos autores, no sentido de que 

a falsa representação criminal não passou de vã tentativa do 

requerido de criar prova para se livrar do pagamento da 

dívida confessada. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 23 de maio de 2001. 

~--~ 
I 

I. , . . 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Sentença n°: 
Comarca de Porto Alegre 
la Vara Cível - Foro Regional do Partenon 
Processo n° :. ró4977070 
Espécie: ação cautelar inominada 
Requerentes: Claudionor Schafer Saratt ·e Nil-za Terezinha 

Cunha da Silveira ' · 
Requerido: Francisco Gonçalves Dias 
Juiz Prolator: Ingo Wolfgang Sarlet 
Data: 24.05.2001 

Vistos etc. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA TEREZINHA 
CUNHA DA SILVEIRA, já qualificados, ingressaram com a presente 
cautelar inominada contra FRANCISCO GONÇALVES DIAS, igualmente 
qualificado, aduzindo, em síntese, terem ajuizado ação 
monitória contra o réu, processo n° 103369121, julgado 

arcialmente procedente. Constituído o titulo executivo, 
ntendem que o requerido possa evitar a penhora sobre crédito 

em ação trabalhista, já que, tendo recebido R$ 120.000,00, não 
pagou seu débito. O total a ser pago perfaz R$ 43.348,69. O 

~ requerido não possui outros bens suscetíveis de penhora, 
\ podendo frustrar a execução. Por fim, requereram a concessão 

liminar do bloqueio dos valores a serem depositados em favor 
do réu, e a procedência da demanda. Com a inicial acostaram 
documentos e procuração (fls. 10-20). 

Deferida a liminar (fl. 21, verso), o demandado 
juntou procuração (fls. 29) e contestou (fls. 37-49), 
analisando os fatos e a demanda monitória. Suscitou a 
impenhora~ilidade dos vencimentos e salários. Afirmou estarem 
os ·autores a litlgar de má-fé, pois pretendido de fato um 
arresto. Requereu a revogação da liminar, e a improcedência da 
demanda condenando-se os autores como litigantes de · má-fé • 

. , . Juntou documentos (fls. 50-62). 

O réu interpôs agravo por instrumento (fls. 63-
84) , recurso o qual foi provido ( fl. 112) para revogar a 
decisão liminar. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Os autores replicaram (fls. 106-110), refutando 
os termos da contestação, enfatizando o . saque integral dos 
depósitos em conta-corrente, além de · estar a construir 
residência nova. Acostaram fotografias em: 'fl .. l.lJ ~ 

' ' ' r • • 

As partes foram . in'timadas á informar a 
pretensão em produzir outras provas· · (fl. 1.13), pleiteando o 
réu a ouvida de testemunha (fl. 119), e os demandados a 
expedição de oficios ao IAB e ao BANRISUL para fornecer 
extratos de conta do· réu, respondidos em· fls. 131-143. 

O requerido foi intimado para informar se 
mantinha interesse na produção. da prova oral requerida ( fl. 

\ 14 7), mantendo-se silente. 

Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. 

Decido. 

Inicialmente, cumpre consignar ser viável o 
julgamento do feito no estado em que se encontra. Com efeito, 
às partes foi oportunizada a produção das provas que 
entendessem necessárias, nada mais sendo requerido além das já 
acostadas. Deve ser ressaltado, que o réu fora intimado 
.~pacificamente para informar o interesse e o motivo da prova 

testemunhai referida em fl. 119, não se manifestando. 

Ausentes preliminares, passo a enfrentar o 
mérito da cautelar. 

Trata-se de ação cautelar inominada na qual 
visam os autores o bloqueio de valores credita dos ao réu. 
Aduzem haver. risco de frustrar-se a execução do titulo 
constituido·na{demanda monitória. 

Por sua vez, o 
impenhorabilidade do crédito, bem 
efetuar um verdadeiro arresto. 

demandado sustenta 
como a tentativa de 

a 
se 

~ alegada impenhorabilidade do crédito foi 
muito bem aprec;:iada pela ilustre Desembargadora Rejane Maria 
Dias de Castto~[Bins, no voto proferido em agravo interposto 
pelo réu. Salientou . a julgadora que do valor total de R$ 
180.000,00 recebido na demanda trabalhista, R$ 155.000,00, 
referiam-se a ajuda de custo. Portanto, sem caráter alimentar 
conforme restou:consignado na ata de audiência em fl. 10. 



~: 

I ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

No mesmo voto a douta. Relatora. afirmou que, de 
fato, se pretende o arresto dos valores depositados. Isto se 
mostra verdadeiro. Mui to embora tenham' afirméldo ·os autores não 
haver medida cautelar especifica para o bloqueio e 
indisponibilidade dos valores, entendo que confundiram os 
pressupostos com os efeitos da medida. 

De fato, o arresto - segundo art. 813, II, 
letra •b", CPC - tem lugar quando o devedor comete artificio 
fraudulento com finalidade de frustrar a execução. Pelos 
argumentos expandidos na inicial, este é o temor dos autores. 

Esse fato não causou prejuizos ao requerido, 
pois apenas nã.o se determinou, por um lapso, a prestação de 
caução pelos autores para a concessão da liminar sem sua 
ouvida, sendo a decisão reformada pelo Tribunal de Justiça. o 

Pbr isso, porque o pedido tem fundamento 
juridico, não procede o pleito de condenação dos autores nas 
penas pela iitigância de má-fé. 

Ultrapassadas estas questões, cumpre analisar 
se estão presentes os requisitos autorizadores da medida 
cautelar, quais sejam, o perigo da demora e a fumaça do bom 
direito. 

O risco da ineficácia da ação executiva ao 
longo do processo mostrou-se evidente. 

Conforme Humberto Theodoro Júnior1
, o arresto 

•garante, enquanto não chega a oportunidade da penhora, a 
e i:Stência de bens do devedor sobre os quais haverá de incidir 
a provável execução por quantia certa". 

No decorrer da instrução probatória trouxeram 
os autores elementos suficientes para demonstrar a falta de 
intenção do réu em adimplir a possivel execução, apesar de 
afirmar categoricamente que honrará seus compromissos. 

Aliás, tais fatos a seguir apreciados, 
confirmam que a decisão liminar não tinha optado por •sofismas 
e conjectur~s vazias" como afirmado pelo réu na contestação. 

1 In Processo Cautelar. Ed. Universitéria de Direito Ltda. Sêo Paulo, 1978. p. 180. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

"' Os extratos do BANRISUL acostados .e~p. fls. 135-
143, demonstram que o requerido vem sacando .. os valores 
depositados pelo IAB no máximo 24 horas apó.s o depósito. 

o destino dos valores,. .qÜe,. poderia ter o 
requerido provado estarem sendo mantidos .. em :conta poupança, 
foi indicado pelos autores nas fotografias acostadas em fl. 
111 não impugnadas pelo demandado que este constrói 
residência bastante suntuosa. Present~ está, portanto, o risco 
de se frustrar a execução, pois passando o requerido a residir 
no imóvel, este se tornará, em tese, impenhorável. 

De outra parte, além de se cuidar de verba de 
cunho indenizatório, o sustento do demandado não resta 
prejudicado, já que este aufere aposentadoria como procurador 
aposentado. · 

Assim, o risco na demora do provimento também é 
evidente. Já tendo recebido diversas parcelas a titulo de 
ajuda de custo, não indicou o requerido outra forma de 
garantir a execução que poderá sofrer, motivo pelo . qual a 
concessão do arresto se impõe, inexistindo conflito com a 
decisão proferida no Agravo, que justamente partiu do 
pressuposto de que, na época, não se fazia presente o risco 
ora demonstrado. 

Finalmente, ressalto que o arresto incidirá 
apenas sobre as parcelas que o IAB - Consultoria Institucional 
~da. - depositar na conta-corrente, obviamente não podendo 

alcançar os demais valores movimentados na conta do requerido • 
Para garantia do próprio requerido, deverá ser oficiado ao IAB 
para que informe ao BANRISUL e a este Juizo a época. e o valor 
depositado na conta-corrente, a fim de elidir qualquer 
bloqueio extra na conta. 

ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE a demanda cautelar 
para arrestar, a partir de agora, os valores depositados pelo 
IAB na conta-corrente do requerido, tornando-os indisponiveis. 

Arcará o réu com custas e honorários fixados em 
15% sobre o valor atualizado da causa, tendo em conta a pouca 
demora e a relativa singeleza da demanda. 

Oficie-se, com urgência, ao BANRISUL 
comunicando o inteiro teor desta decisão. Da mesma forma, 
expeça-se oficio ao IAB para que informe ao Banco e a este 
Juizo, periodicamente, as datas e os valores dos depósitos 
.efetuados em nome do réu. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

A expedição do oficio fica condicionada ao 
oferecimento de caução idônea (real ou fidejussória) por parte 
dos autores, que para tanto deverão set · timàdbs. ·:. 

, • ~ r . 

Transcorrido o praz para recurso, remetam
se os autos ao Tribunal de Justiça para apreciar ·a:::: apelação na 

. ' •' . . ·I 

ação apensada. . . ., . .. . , . 

Publique-se.Regist e 

Porto Ale 2001. 
' ' 

Ingo 

Juiz reit 
~ 

-

' 

I 
' 
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t.·\l'"'llt-': l'S'f AOO O•.) RIO GRANDE DO SUL • 
~:~~~tf.t~ 

-~ .. ~4 .. -.it~.tt'.· PODER JUDICIÁRIO 
~ TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RMDCB 
70003011798 
20011CiVEL 

APELAÇAO CiVEL 

N° 70003011798 

' ~ . ""'. 

AÇAO MONITÓRIA. . COBRANÇA . DE CHEQUES 
PRESCRITOS. ALEGAÇAO ·oe AGIOTAGEM: PROVA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. 

PROCESSUAL CIVIL. Nlo OCOITe cerceamento de 
defesa se houvera 110mente protetlto por provai nos 
embargos e, intimados a se manlfeltllrem sobre as 
deaejact .. produzir, silenciaram oa embargantes. 

EMPRÉSTIMO. Nlo demonstrando os embargantes a 
pr'ttca de aglot~gem, nem mesmo por lndfcioa. &enio 
com alegiÇ6ea unlllterlls, mant6m·te a t:Uvlda, 
reduzindo-H os juros pretendldoà a 0,5% ao mk com · 
capltallzaçlo anual sobre o valor dos cheques. 

lnaplk:abilldlllfe da M.cfida Provlsórll n° 1820198 
reeditllda sob n• 1985-1712000, por superven•eme aos 
fatos. 

Apelaçlo desprovida. 

,. 

NONA CÂMARA CIVEL. 

PORTO ALEGRE: 

FRANCISCO GONÇALVES DIAS e 
• JOSEFINA GONÇALVES DIAS 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATI e 
NILZA TEREZINHA CUNHA DA· 
SILVEIRA ·---

ACÓRDÃO 

APELANTES 

APELADOS 

. ':_!~ 

.. ' 
,:t 

•( 

·' 

Â 
·~J. 

_,. 
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I:STAUO [;0 RIO GRANDE DO SUl 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RMDCB 
70003011798 
2001/CIVEL 

..... 

Acordam os Desembargadores da Nona Câmara Cível do 

• Tribunal de Justiça do Estado. por unanimidade. em rejeitar a preiiminar e 

negar provimento à apelação. 

Participaram do julgamento. além da signatária, os Exmos. 

Srs. Desembargadores MARIA ISABEL BROGGINI (Presidente) e PAULO DE 

TARSO VIEIRA SANSEVERINO. 

Porto Alegre, 19 de setembro d ioo1 .·-; ...... , 
/ ./· ~· "'·':t:/ /,/ : j / ' I 

1,• .I \ I 

R~~:,.;~ ci:.;;·., •• , 
·---- ~~,, R~ •• 

i i 
\ l ·. 

RELATÓRIO 

A Des•. REJANE MARIA DIAS DE CA§TRO BINS (Relatora) - Adoto o 

relatório de fls. 77178, o qual passo a transcrever: 

.... 
H -·~tj 

.. 
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. 70003011798 
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amizllde pessoal, os autores, qw.ndo .11/nâ t:IJ$lldOS, 
empt'f!Stllt'llm dinheiro IIOS 1W1UerfÍIIi6, que enfle,gvam 
dllkuldlldes finllncelras. A dlvld11 foi materiiii/Dda em 
chiJtllltl$ do~ $IJU 111/lo e t1e ,.,. fNI/Wite. Os 
demandlldtls • Pl'fiPU$IIIIflf • /lllllllr .,.,_ o r111/or 
nomlm11 dos cheques S#llfJ 11 lnc/tllnc8 de t:DneÇio 
rnotlt!JUrlll e juros. A IIMI tequetfll'llm 11 ~ de 
IINindllt/o de fliiPmeniJD no ,.lor dtl R$ 311.38,62 e a 
pnJI:tll/lnda do pedido. Com 11 lnlt»l IICOSI:JII'IIm 
piTJCIII'IIÇ6o e dtlalmentDs (1&. 1111116). 

Os tf!!lluer/dos emb/IIJiilnmr (fls. J!J 11 311), 
salientando, prellmltMnnente,. hiiN~WJI ,.,..,~do 
almltllllmente contrll os autDres ptll' atme Ullltl» a 
et:DIItlfll8 popu8r, USUI'IJ e llfliot11tJem, lfD mérito, 
dlllndo jul16pnldlnda, suslelll6,.., 11 nulltlllde dO$ 
t/tJJ/o$ pelo /11'fllllldllmeniD 11/Jalvo de um dD6 t:heques 
e apllcaç6o de jun. de tnfli'f:lldD aos demais. · 
lmpugMram os dlt:ulos dos IJIIIbtltpM/Ds. Pedlnlm a 
t/«:MI'tlf6D de nulldMie do6 cheq• •• ~ela, 
IMm como 11 condenaç6o em repetJç6o do lntMblto pelos 
v111or1Js J111110$ ., eacea:o.. .1utrlll111111 ptflt:III'IIÇ6o e 
dt:JCIIIfltJIIto (fls. 31. 11 69 ). . 

Os embiiiJIIII/DS lmpugnanmr (fls. 62;, 65), 
1Wflrm11ndo • "-1/dM/e ·do 1111'1/lléstlmD e 11 fllllldade . 
d• tltulos 11pl'tJSfllll:ados. 

As pat1J/Js lbtam /ntltnlltM6 11/nfo,.r noWJS 
provas que tent:IDtYsssm pr«<uzlr (11. 64 nrii'O~ tendo 
os llultlres/embll/f/lldt1S requeddo o JulpmllliltJ, e os 
emblllflllnl't!!s}untMID t:óp/11$ de Ju~ (11$. 70 a 
76)., 

Sobreveio sentença (fls. 77f79), onde o magistrado julgou 

parcialmente procedente a ação, acolhendo em parte os embargos para exctuir 

do valor objeto da ação (tomando por base os cálculos apresentados em fls 11 
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.. 

pagamento de 80% das custas e 20% aos autores. Os honorários advooaticios 

foram .fixados em 15%. para os autores, sobre o valor do pedido, deduzidas as 

parcelas excessivas. Para os requeridos. sobre o respectivo ganho (valor a ser 

deduzido da quantia pretendida por eles). 

1nconformados, apelaram os réus (fls. 81/88). Deduziram 

preliminar de violação aos principias do contraditório e da ampla defesa por 

• não ter sido analisado o pedido de provas por eles formulado. ocorrendo 

cerceamento de defesa e nulidade do processo. No mérito, gizararrt ser · 

incontroverso que o cheque objeto de demanda tem como causa subjacente 

um contrato . .da..múlu.o~!iint1~i!o, sendo rncorreto que não tenha restado 

provado o pagamento dos encargos decorrentes do. mútuo. Asseveraram 

cuidar-se de negócio jurídico ilícito, de difícil comprovação, devendo o julgador 

valer-se de indícios e circunstâncias do próprio negócio na apreciação do 

mérito. 

Contra-arrazoaram os apelados (fls. 91/97), pugnando pela 

manutenção da sentença recorrida. 

Subiram os · autos a esta Corte, vindo-me conclusos em 

21.8.2001. 

\ 

É o relatório. 
) 

\ 

/ .· 
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VOTO 

5 
·. 

-----·-·---~·-··--·- -· 

A Des•. RE,!A~E MARIA DIAS DE CASTRO BINS fRelatoral- Eminentes 

Colegas. 

Não houve cerceamento de defesa. pelo julgamento 

antecipado da lide, porque, ao contrário do alegado nas razões de apelação, 

por ocasião dos embargos, os apelantes não requereram o depoimento 

pessoal dos embargados e perícia, mas apenas protestaram pela produção 

destas provas. Quando intimados a se manifestarem sobre as provas que 

pretendiam produzir, apenas juntaram um acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça q4e n~da tem a ver com a matéria. mas com a falta de causa de oedir 

na ação monitória ali julgada . 

Portanto, não restaram feridos os princfpios do contraditório 
. . 

ou da ampla defesa, nem se cuida de caso de nulidade do processo. 

Rejeito, em conseqüência. a pre.liminar 

Quanto ao mérito, correta a sentença. Os recorrentes não 

produziram qualquer prova a respeito da efetiva cobrança de juros usuérios, 

com respectivo pagamento, nem de que os cheques objeto de cobrança 
-.r_._ ... __ ~- __ ! __ ! __ • - !_ 

f 
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Sem prova. mesmo que considerada tenuemente.· em facé 

da dificuldade no caso em questão. impossível reconhecer a procedência de 
• 

suas afirmações. Ressalta que não se trata de hipótese de aplicaçao da MP n° 

1.820, reeditada sob n° 1965-17/2000, q~e fora editada posteriormente aos 

empréstimos e. p<>rtanto, não se lhes aplica. de ~odo que inviável a inversão 

do ônus da prova. A medida. além de tudo, manda ao JUiz fazer o ajuste das 

taxas de juros superiores às legalmente permitidas à medida legal (art. 1°. l). 

Insta lembrar ser incontroverso o empréstimo que os 

apelados fizeram aos apelantes. Não se trata de hipossuficientes, sendo o 

apelante varao. inclusive. Procurador do Estado aposentado. E. se havia um 

compromisso de pagarem juros de mercado, não houve prova desse 

pagamento. Por outro lado, o negócio não é ilícito em si. como a prática usual 

de agiotagem. pois não foi demonstrado que os apelados se dedicassem a . 
esta atividaae-u mutuo feitcr·aos apelantes não a configura e somente fJ que 

ilícito seria de extirpar-se. como fez o magistrado singular. limitando os jiJros a 

O, 5% ao mês e com capitalização apenas anual. Estão atendidos os art 82 e 

145. 11 do Côdigt) Civil. 

NAo é caso. nestes autos, de perquirir sobre o crime de 

üsura do art. 4° da Lei n° 1.521/51, nem há prova de atuação como instituição 

financeira. art. 17. 18 e 44 da Lei n° 4.595/64. 
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PODER JUDICIÁRIO 

··· TRIBUNAl. DE JUSTIÇA 
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A Des•. MARIA ISABEL BROGGINI I Presidente} - De acordo ... 

Apelação Cível n° 70003011798, de Porto Alegre: 

"REJEITARAM A PRELIMfNAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
. .. ----~--··--"-··· ····-···- .. 

. UNÂNIME." 

.----; .. 
Oecisor. de 1° grau: Dr(a). lngo Wolfgang Sarlet ··· 

r::j r-· 
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Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

Excelentrssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1 a Vara Cível do Foro 

Regional do Partenon 
·· .. 

. ... 
. . ·Ci . ,. c C.í:::í~r.\1. ..... 

\

. GER~IF.ICÕ que ·a· :peça originrl 
foi êntregue·, hoje em cartório no 

I hQrárlo de expediente DOU H. 
l CATA: .. l..f.lJ!.~.L~.1 ............. ······ 
\ CÀRTór.IO: 1!.':. .. ~!/..~~/L ............. . 
\ As. do s~r.-:i??'::_·:-.--~,;;;,;.· 

'\~•,U? '. 

Referência: Proc. n° 104977070- Ação Cautelar Inominada 

Requerentes: Claudionor Schafer Saratt e outra 

Requerido: Francisco Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, já qualificados nos autos do 

~· processo acima referenciado, vêm, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência expor e requerer: 

1. A bem lançada sentença de fls. 150/154 

determinou o arresto dos valores depositados pelo IAB na conta 

corrente do requerido e condicionou a expedição de ofício àquela 

empresa à prestação de caução. 

2. Ocorre, todavia, que, lamentavelmente, os valores 

devidos pelo IAB ao requerido, a título de indenização, em virtude 



) 

.. 

Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
OAB-R.S 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

parcela de R$ 12.000,00 (doze mil reais), depositada em 18/01/01, 

igualmente foi sacada pelo requerido, conforme se verifica· 'pelo 

extrato de fi. 139. Assim, o requerido, lamentavelmente; tal como 

foi previsto na inicial, consumiu integralmente a quant!a. ,de R$ 

180.000,00 que recebeu, a título de indenização autônoma do IAB, 

conforme se vê pelo acordo anexo, e, com· isso, deixou, 

~. efetivamente, de honrar o pagamento do débito aos autores, de 

forma que não há mais sentido a prestação de caução e a 

r conseqüente expedição de ofício ao IAB, como preconizado na 

r . sentença. É evidente, pois, o prejuízo que, de má-fé, o requerido 

/~ 
\ 

r· r-

causou aos autores. 

Isto posto, requerem os autores que Vossa Excelência 

os dispense da prestação de caução e suspenda a expedição dos 

ofícios ao Banrisul e ao IAB, eis que não há mais depósitos a fazer 

em decorrência do acordo que o requerido celebrou com a 

mencionada empresa. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 07 de junho de 2001. 

Pp Domingos os Santos Bitencourt, 

OAB-RS 42.694 
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

r-· 

Processos > Acompanhamento Processual 

Consutta de 1• Grau di S1 
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul V~!%ão para ~ressio Novap•quiu 

Processo Cíwl Número: 001049n070 Processo Principal: 

Processos Reunidos: V~.er~ 

Segredo de Justiça: Não 

PROCESSO CAUTELA~ 

CAUTELAR INOMINADA 

Comarca: PORTO ALEGRE trSequencial da Vara: 016844 

órgão Julgador: 1.CIVEL REG PARTENON 1 

Data da Oisbibuição: 1110912000 

Local dos Autos: APENSO 103369121 

Situação do Processo: 2. GRAU 

Partes: 

Nome: 

CLAUDIONOR SCHAFER .SARA TI 

Advogado: 

DOMINGOS DOS SANTOS BITENCOURT 

Nome: 

FRANCISCO GONCAL VES DIAS 

Advogado: 

PAULO GERALDO ALVES DA SILVA 

Ver 1ooas as partes e advogados 

Designação: 

AUTOR 

Designação: 

REU 

Últimas Movimentações: Ver tocas as movimentações 

2910512001 NOTA EXPEDIDA PARTES NRO 182/2001 

2910512001 NOTA EMITIDA PARTES NRO 18212001 

1510612001 CONCLUSAO AO JUIZ 

2010612001 CUMPRIR DESPACHO 

21J0612001 REMESSA TRitll ...... I .. ·--·- . 

! 

\ 
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CERTIDÃO 
· .. 

CERTIFICO, A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA,· ·COM RELAÇÃO 

AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N°7QQ03757911 (N° DE 1° 

GRAU 00103369121) ENTRE FREANCISCO GONÇALVES 

DIAS E OUTRA, RECORRENTES; CLAUDIONOR SCHAFER 

SARATT 1 RECORRIDO; QUE ESTES AUTOS FORAM INCLUÍDOS EM 

NOTA DE EXPEDIENTE DE N ° 13 6/ 0 

NÃO FORAM LOCALIZADOS, 

DO QtJB, PARA CONSTAR, EU 

REVISOR, EXTRAÍ A PRESENTE CERTID 

( 2 8 ) DIAS DO M~S DE ABRIL DO 

( 2004) E EU 1 
__ ,.,.. 

PROCESSAMENTO, A SUBSCREVO. 

CUSTAS: NIHIL 

2004, PORÉM 

DATA. 

ENCARREGADO 

VINTE E OITO 

, MIL E QUATRO 

DO SERVIÇO DE 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt 

OAB-RS 42.694 

tJ 7/ 
Vanessa Bitencoun 

OAB-RS 55.334 

Excelentíssimo Sr. Desembargador 3° Vice-Presidente do Tribunal 
' . ' . . . 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

Referência: Recurso Extraordinário n= 70003757911 

Recorrentes: Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Dias 

Recorridos: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da Silveira. 

Objeto: Pedido de Restauração de Autos. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, brasileiro, 

separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o no 183.009.520-
1 

04, portador da CI n~ 9000491631, residente e domiciliado na rua 

Aliança no 448, ap. 201, bairro Jardim Lindóia, em Porto Alegre, e 

NILZA TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA. brasileira, separada 

judicialmente, portadora da cédula de identidade nc 5008237331' 

residente e domiciliada na rua João Vedana. no 237, nesta capital, 

vêm, respeitosamente. perante Vossa Excelência. com fundamento 

no artigo 1.063 e seguintes. combinados com o art. 1.068 e 

seguinte, do Código de Processo Civil, PROMOVER a 

RESTAURAÇÃO DOS AUTOS do processo no 103369121 (Ação 

Monitória), que tramitou perante o juízo da 1 a Vara Cível do Foro 

Regional do Partenon. nesta Comarca. na qual figura como réus 

FRANCISCO GONÇALVES DIAS e sua esposa JOSEFINA 

GONÇALVES DIAS. brasileiros. casados entre si. ele Procurador 

do Estado aposentado. ela do lar. residentes e domiciliados na rua 

Alcebíades Antônio dos Santos, no 585, Cidade Jardim, bairro 

ital. los fatos e fundamentos a se uir ex stos: 

\ 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt 

OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencoun 
OAB-RS 55.334 

1. Os requerentes promoveram a dita ação monitória 

.. objetivando o pagamento ou a formação de título. ·executivo da 

quantia de R$ 39.3 9,52 (trinta e nove mil e trezentos e sessenta e 

nove reais e cinqüenta e dois centavos), em decorrência de 

empréstimo pessoal feito aos requeridos. quantia que foi 

representada por quatro cheques dados em garantia da dívida 

(cópia dos cheques em anexo). 

,.. 

2. Realizada a instrução do processo, sobreveio sentença 

(cópia anexa), julgando procedente em parte a demanda e 

condenando o réu a pagar as despesas processuais na proporção 

de 80% e honorários advocatícios de 15% sobre o valor do pedido, 

deduzidos os juros excedentes de 0,5% ao mês, os quais foram 

incluídos no cálculo atualizado até 01/01/2000. conforme cópias em 

anexo. 

3. A referida ação monitória tramitou juntamente com a 

ação cautelar (Proc. nc 1 04977070), a qual igualmente foi julgada 

procedente e é também objeto de restauração em apartado. 

4. Os réus recorreram e, processados regularmente os 

recursos, os autos foram remetidos, em 21/06/2001, ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo distribuídos, por 

prevenção, em razão do Agravo de Instrumento antes referido, à 

E. ga Câmara Cível. sendo re!atora a eminente Desembargadora 

REJANE MARIA DIAS DE CASTRO BINS, conforme 

---··--"'-- -- ---.... -
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Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt 

OAB-RS 42.694 

Vanessa mt!:l 
OAB-RS 55.334 

5. Improvido o apelo, os réus interpuseram Recurso 

Extraordinário, o qual teve negado seu seguimento, conforme .. Nota 

de Expediente em anexo. 

6. Objetivando promover a execução provisória do julgado, 

os requerentes ingressaram com pedido de extração de carta de 

sentença, quando ainda os autos se encontravam no Serviço de 

Processamento desse E. Tribunal de Justiça e distribuídos à Vossa 

Excelência, de acordo com as infonnações processuais anexas e 

conforme narra a respectiva certidão emitida pelo referido Serviço, 

daí porque está sendo endereçado o presente pedido a essa E. 38 

Vice-Presidência, na forma do art. 1.068. do CPC. 

Em face do exposto, requerem à Vossa Excelência que 

se digne de receber o presente pedido e mandar citar os requeridos 

para que, querendo. ofereçam contestação, no prazo de cinco dias, 

nos termos do art. 1.065, do Código de Processo Civil. 

Requerem. outrossim. que, na forma do art. 1.069, do 

mesmo diploma processual, seja apurada a responsabilidade pelo 

desaparecimento dos autos e que, uma vez julgada a presente 

restauração, seja dado seguimento ao feito. com a extração da 

carta de sentença para a execução provisória do julgado. 

Dá-se à causa o va'lor de alçada. Rs.J.19,50 
Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 28 dejulho de 2004. 

nn nn~;M~• O;•~~~~,.~ 



. "'. -\ .. 

. r-· 

r"' Ação Monitória 

Processo n°. 103369121 

.. 



-·· ·····-· 



I 

,.~··--

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz , de Direito. da 
Comarca de Porto Alegre 

~~··.· ... 
. , . } . 

~".~· .. 

~~í I 
·~ 

Vara Cive. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e NILZA 
TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, brasileiros, separados 
judicialmente, comerciantes, ele residente e domiciliado na rua 
Aliança, n.0 448, ap. 201, bairro Lindóia, nesta capital, portador 
da cédula de ident~dade n.0 9000491631, expedida pela SSP/RS, e 
ela residente e dotlliciliada na Rua João Vedana, n.0 237, bairro 
Cavalhada, nesta capital, portadora da cédula de identidade n. o 

5008237331, expedida pela SSP/RS, por seu procurador (doc. 
O 1 ), vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com 
fundamento nos artigos 1.1 02c e seguintes do Código de Processo 
Civil, introduzidos pela Lei n.0 9.079/95, promover a presente 
AÇÃO MONITÓRIA contra FRANCISCO GONÇALVES 
DIAS e sua espbsa JOSEFINA GONÇALVES DIAS, 
brasileiros, casados, ela Procurador do Estado aposentado, ela do 
lar, residentes e domiciliados na Rua Alcebiades Antônio dos 
Santos, n.0 585, Cidade Jardim, bairro Nonoai, nesta capital, pela 
razões de fato e de direilo a seguir enunciadas: 

1. Os a~tores,. quando ainda casados entre si, 
formaram sólida amizaqe com os requeridos, estabelecendo-se, 
por muitos anos, um relacionamento pessoal e familiar baseado 
na mútua confiança, tanto é fato que ocorriam, com freqüência, 
visitas reciprocas. : 

2. Em tneados de 1997, o~ .-o.--· 
alegavam, passavam por s~1";.,._. ·~·-
de comnrtu....,.!-

I' 
I 

1 
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tennos do art.222, do CPC, a fun de que os: requeridos saldem o 
débito em tela, correspondente ao valor de R$ 39~369,52 · (trmta e 
nove mil e trezentos e sessenta e nove reais. e .·cinqüeil~a ·e _dois 
centavos), confonne planilhas de cálculo·. inclusas,. corrigido 
monetariamente até o 1/01/2000, sob pena de, na hipótese 'de seu 
não cumprimento, formar-se o titulo executivo judicial, 
convertendo-se, por conseqüência, o mandado . inicial em 
mandado de citação válido para todos os atos executivos, a fim de 
que esta prossiga na fortna prevista no Livro 11, Titulo 11, 
Capítulos 11 e IV, do Código de Processo Civil.. 

Requerem, por fun, a produção de todos os meios de 
prova em direito admitidas, especialmente o depoimento pessoal 
dos requeridos, sob pena de confessos, oitiva de testemunhas, etc. 

Dá-se à presente causa o valor de R$ 39.369,52. 
Nestes tennos, pedem deferimento. 
Porto Alegre, 17 de jan · 2000. 

Domingos dos antos Bitencourt, 
OAB-RS 42.694 
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i CL\l 'l>IO:'JOR SC.IIAFEn SARATT, e NILZA 
TI! tEZINIIA crNIIA DA SILVEIRA, hrHsilciros, separados, 
cot. erciant~'. ck residl•nu.· c domkiliado na Rua Aliança, 448/201, 
bni ro l.111d/1üt, nesta l~apitul, portatlor dn cédula de iJcntiuade n.0 

90. 049 J ()~I, c.xp~didu pela SSP··RS e ela ro"iidl.'ntc t' d('Jllicilir.da na Rua 
Jo.' Vedan~~Atrfi:l"C~nvnthnda, nestu capital. portadora da cédula 
de! ·dentidadc 11. 0 50082~73} I, expedida pela SSP-RS, nomeiam e 
cOI· ·tituem seu hastfmtc proc:urador o Advogado DOMINGOS DOS 
SA TOS BJTENCOURT, hra'iilciro, ~asado, mhogado inscrito na OAB-
RS! n"' 42.694 e OAB~SC N.0 12.731-/\, residente na Rua Sunta Flora, 
89 . bain·o Norwai, com o telefone n° (051) 247. J 6.36, a quem confere 
run los poderes pam o foro em geral, com a cláusula "ad judicia", em 
qu quer .lulzo, Jn~tânc: ia ou Tribunal, podendo propor ctmtra quem de 
di r i to as n~~ões l'ompl·h:mtcs <. .. drft'rHlê-los nas contrát ia'l, SL~guindo umas 
e o tras, até final d~cisão, usando os recursos l~gais e a'~(nnprulhando·os, 

erindo-lhe, ainda, poderes <·sp<.~dais para confessar, desistir~ traííSTgTf;···-·-·-
ar compromic;sos oti a<:unlos, re<.~cher e dar quitação, agindo em 

co• unto ou separadamente,· pu~cndo ainda substabelec<.·r esta em 
out em, com ou St'm reservas de iguais poderes, dcmdo tudo por bom, 
fin c e valioso, cspcdalmcnte pura promover a~ão de cobrança contra · 
Fra cisco Gonçalves Dias .. e sua esposa Josefina Gon~alves Dias,. 
res entes na Rua AI ·cbíade·~ \/\ dos Stmtos, n.'' 585, Cidade Jardim, 
bai o Nonoai, nesta ca 1ital, <.' m.1)mpunháMin até final decist'ío. 

1 

Por l AlcgJ 05 de jfutciro de 2000. 

I c:---- . I -., - .... ___ ____ 

I ---------·n:?lurliim~~St~.~~(rl-IMM~~ 

! '~y 
j .z~'j\~~~{~DA ~ILVEIRA 
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Página I 

Simulação de cálculo para Ação de Cobrança 
Autores: C/audionor Schafer Saratt e Sil:a Terezinha Cunha da Silveira 
Requridos: Francisco Gonçah·es Dias, Josefina Gonçalves Dias e Francisic 

: Gonçall:es Dias Júnior 
\'atores atualizadosate OI 01'00 - lndexad0r IGP-\t 1 FG\') 

Juros moratorios simples de I JJ(r4 o ao mes 
Resultado em Real 

15:01 '98 RS 660.00 660.00 

666..J.t 
667..54 

1~'0~'98 RS 660.00 

01 0398 RS 666 . .34 

OI ~98 RS 66754 

01/05/98 RS 668.80 

01.'06198 RS 669.67 
01!07198 RS 670,61 

OJ/08198 RS 67.3.16 

01'09.'98 RS 671.01 

01·10'98 RS 670.94 

01•11'98 RS 670.94 

01 11'98 RS 671A8 

01.'01·99 RS 671.-tS 
01'02i99 RS 674.50 

01 03i99 RS 680.16 
011~;99 RS 70·t7: 

01-05199 RS 7:4.66 
011()6/99 RS 7:!9.81 

X Q.%((Po 

X (!, 1 Sr:(.O o 

X ÍJ. I 'J4)JO o 

x ü.13Ci.f o 

'( 0.1-V .. (JO o 

x 0.38ifro 
X -0.\7()(JO·e 

x -0. 161XJO • 
X Ü.(({~:,o o 

X (i. üS((fl o 

X 0.((1(( 0 o 

X t),45(~:o o 

X 0.8~(~:.o o 

x 3.ol((,.,o 

X :.S3(~:r4 o 
X ÍJ. ~J,)í.f o 

X .J.),:,9(1.f o 

66UO 
669.67 

670.61 

673.16 

672.01 

670.9-1 
670.94 
671.41 
671.41 
674.,50 

610.16 

704.72 
714.66 

729.11 
727.69 
730.31 
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Página I 

Simulação de cálculo para Ação de Cobrança_ 
Autores: Claudionor Schafer Saratt e Sil:,a Terez.inha Cunha da Silveira 
Requridos: Francisco Gonçalves Dias, Josefina Gonçalves Dias e Francisic 

Gonçalves Dias Júnior 
\'alores atualizados ate OI OLOO - Indexador IGP-\! 1FG\., 

Juros moratórios simples de !.(".f' o ao mês 
Resultado em Real 

--·--·· 

14112/97 RS 3.300.00 3.300.00 
3.327.72 
3.359.67 

3~5.71 

3.372.11 
3.376. .. 9 

3.Jil.Zl 
3.394.07 
3.3IUO 
J.JIUS 
3.31l.JS 
3.JIS.51 
3.JIS.51 
3.400.12 
3.-429.,38 
3.553.19 

3.653.7 .. 
3.679.61 
3.669.01 
3.612.22 
3.739.29 
3.797.63 
3.152.69 

14/01 '98 RS 3.300.00 X (o. 8.U.~JO e 

Ol/02'98 RS 3 3:!7.7: '( o. 96((,0 • 

01:03/98 RS 3.359.67 x rJ. J8(J'J0 • 

01/04/98 RS 3.365.71 X f.J.J9(11)0 e 

01:05198 RS 3.37:!.11 X 0.JJ(í•J0e 

01/06198 RS 3.376,49 X 0.1-UJ(,O·, 

OI '07198 RS 3.381.2: X 1).38(()0., 

01108/98 RS 3.394.07 X .tj. I ''\.(;41 o 

01/09/98 RS 3.388.30 x .r_._l6(;(~ • 

OI. 10/98 RS 3.382.88 X (•J)(J(•JO·o 

OI ll/98 RS 3.382.88 X 0.(o8t)')O., 

ou:.:98 RS 3.385.58 X 0J)(J(i~-'e 

0101'99 RS 3.385.58 X 0.45(~)011 

01:"02'99 RS 3 400.8: x 0.8-VJI)Oe 

01'031'99 RS 3 -t:::9.38 X 3.6J((,Oe 

01/04199 RS 3 553.19 X :.83(otJI e 
01105/99 RS 3.653.74 x 0.; I (f.JO·e 

01/06199 RS 3.679.68 x .f).:'i<n·. 
01!07199 RS 3.669.01 x 0.36(/JOe 

01<08/99 RS 3.682.22 x I.55o•.,o·, 
OL'09'99 RS 3 739.:9 X \.56(.JIJO·o 

01il0/99 RS 3.797.63 X I .45(o(_p0 o 
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Página I 

Simulação de cálculo para Ação de Cobrança 
Autores: C/audionor Schafer Saratt e Sil:a Terezinha Cunha da Silveira 
Requridos: Francisco Gonçalves Dias, Josejina Gonçalves Dias e Francisic 

Gonçab:es Dias Júnior 
Valores atualizados ate 0101 00 - Indexador IGP-\IIFG\") 

JurOS ll'IOratOriOS simples de l.i)(tO O ao tnes 
Resultado em Real 

-- . - ·--- ·····--· ----- ·-· 

11/09197 RS 13.500.00 13..500.00 
I 1.'10/'97 RS 13.500.00 X (•A8((J0o 13~ 

O li I 1!97 RS 13.564.80 X (•.37(1(~~ 13.61-&.99 
01 '12/97 R.S 13.614.99 x O.!H(()Oo 13.7~13 

01/0l/98 RS 13.702.13 X 0.84f))Oo 13.111.22 
01102198 R.S 13.817.2:: x0.%ú•:.J0i 13.9-&9..17 
01103198 R.S 13.949.87 X O. 18fJ:.JO·• 13.97-&.91 

01'04198 RS 13 9i4.98 X 0.!9((f'o 1-1.001.53 

01.'05·'98 R.S 14 00153 X 0.)3(~)0 o 14.019.73 
01106/98 R.S 14 019.73 X 0.\ ~(~)O o 1-1.039..36 

Oli07''98 RS 14 039.36 X ('.3 8(•:.JO·o 14.092.71 

01108198 RS 14.09::.71 X -'J. l7t"H·o 14.06&,75 

01/09198 RS 14 068.7~ x-O.I&Y:?o 1-t.o.t6.2-l 

01110198 RS 14 046 . .24 X O.Of.#l'·· 14.046.1-' 

01/11!98 R.S 14.046.24 X t).(J8(QO·o .... 057,.CS 

01•1298 RS 14.057.48 X t).tX(.(JO o 14.057,41 

01/01/99 RS 14.057.48 x t)A~((I'e l"-120,74 

01/02'99 RS 14 120. i~ X 0.84(o()Oo 14.239,35 

01/03199 R.S 14.239.35 X 3.610001 .... 753.39 

01/04199 RS 14.753.39 X :.83(.(l~o 15.170.91 

01.'05/99 RS 15 170.91 x o. 710<:I'o 15.27$.63 

01-'06199 RS 15.278.63 X -0.:9QOO·o 15..2J.t.,ll 
..... . ,.. .. """"' DC: 1< "'':..1 ~ ... "O 36()/Jfo 15..219.16 

te c.,~ 1.; 

;· 

I 
I' 

! 
I 
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Simulação de cálculo para Ação de Cobrança 

~~-tt·~ 

'0a~ 6~ p('/ 

Página 1 

Autores: C/audionor Schafer Saran e .Vil:.a Terezinha Cunha da Silveira 
Requridos: Francisco Gonçall•es Dias, Josefina Gonçah•es Dias e Francisic 

Gonçalves Dias Júnior 
\'alores atualizados ate •)I 01 00 - Indexador IGP-\~ cFG\'1 

Juros moratorios simples de I.Cr{/J o ao més 

Resultado em Real 
---. ···-- -~-- -- - --- ~--·· ---~ 

11/07/97 RS 7.250.00 
11!08/97 RS 7.250.00 
OI '09.·'97 RS 7.256 . .53 
01;}(),'97 RS 7.263J)6 
01:'11·'97 RS 7 297.92 
OI '12.'97 RS 7 324.92 
01 ·01·-1.)8 RS 7.371.80 
01/02198 RS 7.433.72 
01/03198 RS 7505.09 
01/04.198 RS 7518,60 

01105198 RS 7.532.88 
01106.98 RS 7.542.67 
Olí07,98 RS 7553.23 
01/()8..'98 RS 7.581.94 

Ol/09i'98 RS 7.569.05 
01t10.'98 RS 7.556.94 
01'11.-1.)8 RS 7.556.94 
01/12/98 RS 7.562.98 
01/01'99 RS 7.562.98 
01/02'99 RS 7.597.02 
01103"99 RS 7.660.83 
01/04199 RS 7937.39 
01!05/99 RS 8.16.2.01 
01:06.'99 RS 8.219.96 
Oli07i99 RS 8.196.13 

-- - -- .. , ... 

x O. (r94YfJ e 
x O.(,.,.)!' o 

'( OA8•)JO D 

X 0.3 ~(f." o 

X I). (:\4tj(.O o 

X O.~O(r'lo 

X 0. 96()(,0 o 
x0.1800"e 
'( I). I '>f .. i(JO D 

X 0. 13ff..,O o 
x 0. l_.í)ljl, 

x o.3 StYJ"·o 
X .fJ.I7•)JO;. 

X ...(J.I6fJI)'·e 
X O.IXh:.o, 
'( 0.iJ8()(.0. 

x (t JX'If..,o e 

x OA50(rDC. 
X I).~((JOe 

'( 3.611))0. 
X 2.83f)JO.·e 
x O.~ II)IJOe 
X -0.29((J'·o 
X 0.36f;(JI·e 

, ~~r.J"~: 

1.2-.<o.oo 
7.2S6.53 
7.263.06 

7.297.92 
7.324.92 

7.371.10 

7.433.72 
7~09 

7.511.60 

7.532.11 
7.542.67 

7.553.23 
7.511.94 
7.569,05 
7.556,.94 
7.556.94 
7.!i62.91 
7.562.91 
7.597.01 
7.660.13 
7.937.39 
1.161.01 
1.219.96 
1.196.13 
1.225.63 

1.353.13 
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DIST FORO REG PARTENON 
11!!3369121 F'rc•c:essc• 

Requet·ente: 
Reql..lel- i de• : 

·Classe 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT E OUTRA 
FRANCISCO GONÇALVES DIAS E S/M 

Natun;za 
34 - PROCED. ESP. JURISD. tONTENC. 
17 - ACAO MONITORIA 

39o.369,52 
4 • 211?.! , 6'-~ URC 

AO ESCRIVAO 
ATOS E TERMOS PRATICADOS PELO E 

,.-..,.~IVAO - LETRA A 
, ,A~ DISTRIBUIDOR 

DISTF<IBUICAO 
AO CONTADOR 
~DNTAS DE CUSTAS 

'3UIA 
AO OFICIAL DE JUSTICA 

CITACAO,INCLUSIVE DILIGENCIAS,C 
ERTIDAO E CONTRAFE 

AO CONDUCAO OFICIAL 
CONDUCAO <URCS>-

SUBTOTAL 

'A FAZENDA ESTADUAL 
- TAXA JUDICIARIA <NAO ISENTOS> 

C O N T A 

Qtd 

===> 

1 

1. 

1 
1 

1 

1 

1 

TOTAL GERAL ===> 

-M· une : 
* UFIR:· 

334 '7!!! 

8, 51Zl 
IZ~, 5121 

396' 2121 

236,21 

F'agi na: 1 
Ho1·a l!!l: 38:22 
Data 04/02/00 

VIA DO REQUERENTE 

9,35 
1 '1!1641 

35 , 79121'+ URC 

1 '51211!1!21 URC 

IÕ , 912H!HZ! URC 
I!! ' !?J 51!11!! URt 

2, 1 !Zli!H!l URC 

2 , 1!10!21121 URC 

221,9876 UF: 

Importa a presente conta no total de SEISCENTOS E TRINTA E DOIS RE
AIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ******************************* 
************************************************************ 

Certifico que contei as Custas constantes 

PORTO ALEGRE / -------r---+--+-f-1-------
.. 

í 
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OFICIAL DE JUSTIÇA BENEFICIADO: 
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Excelentissimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1• Vara Cível do Foro 
Regional do Partenon 

Referência: Proc. n° 103369121 
Ação Monitória 
Objeto: Impugnação aos Embargos 

f'~' Tj'"'•r•f"'l r. c··~•-, ~ 1 o~ 
I "" "'-*''JU_,.., ... o:.:.t·;.-..t. • ._ n ................. , .. 

ca:mnco que a peça originar 
foi entregue, hoje em cartório no; 

~:~ri~ de l~'§~~ou FÉ., 
1\. ·····--T···--u--·---a~-... 1... .... 

CAFiTóRJO· ·· • ' C" rnft , 
As '''!"> <::e-~i~:~.-_..... . .................... ~ 

. ~ . " ' ..• ' -. .... .. .... ' . . . ... .. --·-- ---

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA 
TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, jâ qualificados nos 
autos do processo em referência, tendo em vista os Embargos 
apresentados pelos réus, vêm, respeitosamente, perante Vossa 
Excelência, oferecer impugnação, nos termos a seguir enunciados: 

I QUANTO Á REPRESENTAÇÃO 
CRIMINAL: 
1. Trata-se de acusação sem qualquer fundamento, 

intempestiva e registrada pelos embargantes especialmente com 
a fmalidade de criarem - em vão - prova para se livrarem do 
pagamento da dívida, eis que nenhuma outra prova apresentam, 
salvo a confissão expressa de que tomaram dinheiro emprestado 
dos embargados. Depois que os embargados ficaram mais de 
ano cobrando, sem sucesso, o pagamento do dinheiro que 
emprestaram aos embargantes é que tiveram de apelar para a 
Justiça. Mesmo assim, antes de ajuizarem a ação, através de seu 
procurador, os embargantes foram chamados a fazer acerto 
amigável, ocasião em que, na presença do procurador, a embargante 
Josefma Gonçalves Dias, se propôs a pagar a quantia de R$ 
"A 1\1'\1\ 1\1\ - litL _ ...... ~--1-- - ---- ----~-.. ---"- " - 1'6 • •· 
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qual confessa que ''pediu dinheiro emprestado ao casal', 
referindo-se aos embargados. 

3. Não é verdade que os embargados emprestavam 
dinheiro a juros e que cobravam entre 10% e 20% de juros. Em 
primeiro lugar, esclarecem que não nunca tiveram dinheiro para 
esse ftm e somente emprestaram dinheiro aos embargantes, em 
razão da amizade que nutriam entre si, aquelas de visitas recíprocas 
em suas respectivas casas. O dinheiro que emprestaram aos 
embargantes - e eles sabem disso porque eram amigos de se 
visitarem assiduamente - foi fruto de longa economia familiar e 
da venda de um veículo. Os embargantes, embora ganhando bem 
mais do que os embargados, eis que o embargante Francisco 
Gonçalves Dias goza de privilegiada aposentadoria como 
PROCURADOR DO ESTADO APOSENTADO, sempre 
levaram vida desregrada fmanceiramente, ou seja, gozando de 
um padrão de vida superior às possibilidades, a começar pela casa 
que ostentam em luxuoso condominio horizontal. Mesmo assim, 
sempre reclamaram que estavam devendo, daí que convenceram 
os embargados a lhes emprestar dinheiro, o que ftzeram em razão 
da confiança que, como amigos de longa data, estabeleceram 
entre si. 

4. Depois de vencida a dívida representada pelos 
cheques de fls. 7/10 e de inúmeros pedidos para acerto amigável é 
que os embargantes, mudando radicalmente de comportamento, 
se tomaram absolutamente recalcitrantes em pagarem o dinheiro 
que os embargados lhes emprestaram, passando a se esquivarem 
e deixando a dívida rolar numa "verdadeira bola de neve", como é 
dito na ocorrência policial de fl. 59. 

5. Em realidade, o valor que está sendo cobrado, 
como está devidamente demonstrado às fls. 11/14, incluem apenas 
correção monetária e juros de 1% ao mês. Caso efetivamente fossem 
cobrados juros de mercado, como os embargantes se propunham 
a pagar, como forma de tomarem o dinheiro dos embargados, o 
valor devido seria bem maior do que aquele que está sendo objeto 
da cobrança. 



·ffl_ 
yd) 
J 

:., . 

'' .. 

11 - DA VALIDADE E EFICÁCIA · 'DOS 
TITULOS: 
7. É evidente que os cheques acostados com a 

inicial perderam a eficácia executiva, dai porque os embargados 
tiveram de propor ação monitória. E a eficácia executiva se exauriu 
porque os embargantes sempre "enrolaram'' os embargados, com 
repetidas promessas de que pagariam a divida, assim que 
recebessem a tão anunciada ação trabalhista, conforme narrado na 
exordial. O tempo passou sem qualquer pagamento e os títulos 
perderam a eficácia executiva. Entretanto, feito acordo naquela ação, 
segundo os próprios embargantes disseram, não honraram a divida 
para com os embargados, alegando, inclusive, que estavam 
primeiro pagando outras dívidas mais antigas ou menores. 

8. Os títulos apresentados, embora já sem a eficácia 
executiva, são válidos e, aliados à confissão dos embargantes, 
representam efetivamente o montante da divida. Foram assinados 
pelos emitentes, o que também restou incontroverso. Todos foram 
preenchidos com os valores efetivamente devidos até a data neles 
apostas. Caso contrário, os requeridos, pessoas esclarecidas, não 
teriam assinados aqueles cheques. 

9. Não há juros capitalizados, mas apenas incidência 
de correção monetária e juros legais, desde a data do empréstimo até a 
data da emissão dos cheques. A partir daí é que, não tendo havido o 
pagamento nas datas apostas nos títulos é que passaram a incidir 
correção monetária e juros legais de 1% ao mês. Caso os embargados 
estivessem cobrando juros de mercado, como, aliás, era a proposta 
dos embargantes, evidente que o valor da divida cobrada seria 
bem maior. 

10. Gize-se que, após, a emissão dos cheques, os 
embargantes não efetuaram nenhum pagamento, tanto que nada 
comprovam, limitando-se a alegarem determinados pagamentos. 
Se tivessem efetuado os pagamentos alegados, os embargados não 
estariam na posse dos cheques, pois então, contra aqueles 
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11. Se os embargantes agora dizem ··qtie· · vinham 
pagando juros de até 25% desde 1997, por que não ftzeram a 
representação criminal antes da propositura da presente ação? . A 
resposta é clara: não tinham motivo para isso e pensavam que os 
embargados iriam ficar indefmidamente inertes em razão da 
amizade que nutriam entre si de longa data. Ora, os embargantes 
usaram o dinheiro dos embargados em beneficio próprio, enquanto 
os embargados e sua família ficaram privados de suas parcas 
economias, de longos anos, não sendo justo que, agora, venham 
inventar a estória de que foram extorquidos, e ainda tachando os 
embargados de agiotas, sem qualquer adminiculo de prova! 

12. Toda a longa jurisprudência invocada pelos 
embargantes, tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, quanto ao STJ, não serve ao caso concreto, pois os 
embargados querem apenas receber o valor da dívida, acrescido 
de correção monetária e juros de 1% ao mês, como consta no pedido 
inicial. 

13. Os cálculos apresentados (fls. 11114) estão 
corretos, eis que, sobre os valores constantes dos cheques de 
fls. 711 O, incidiram correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo 
completamente destituída de fundamento fático e juódico a alegação 
dos embargantes de que estão sendo cobrados juros extorsivos. 

14. É absurda a pretensão dos embargantes quanto à 
inversão do ônus da prova, eis que eles são os devedores e se alegam 
que pagaram, devem comprovar o pagamento. 

Nestas condições, não podem prosperar os Embargos 
opostos, razão pela qual devem ser rejeitados, constituindo-se, de 
pleno direito, o titulo executivo judicial e prosseguindo-se na 
forma do § 3. o do art. 1.1 02c, do Código de Processo Civil. 

É o que requerem. 
Nestes termos, pedem deferimento. 

p 
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Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 1 a Vara Cível do Foro Regional do 
·' . 

Partenon. 

Referência: Proc. n° 103369121 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e 

NILZA TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, já 

qualificados nos autos do processo em referência, vêm, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência ratificarem o pedido 

de depoimento pessoal dos requeridos, conforme constada de 

pedido expresso na inicial. 

Em realidade, a prova documental é suficiente 

para o julgamento do feito. O ônus da prova quanto às matérias 

levantada nos embargos é dos embargantes. Todavia, em face da 

matéria que alegaram, caso seja realizada a audiência de 

instrução e julgamento, faz-se mister que prestem depoimento 

pessoal. 

Nestes termos, pedem deferimento 

Porto Alegre, 30 de junho de 2000 . 

Domingos os Santos Bitencourt, 
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ESTADO UO HIO GIMNDE DO SUl 

PODER JUDICIÁRIO 

Sentença n°: 
la Vara Cível - Foro Regional do Partenon 
Processo n°: 103369121 
Espécie: açao monitória 

.. ·. 

Requerentes: Cláud.ionor Schah:!r· Sarnl: e N.ilza 'l'erezinha 
Cunha da Silveira 

Requeridos: 

Prolator: 
Data: 

Francisco Gonçalves Uias e Josefina Gonçalves 
Ui as 
Ingo Woltgang Sarlet 
21.08.2000 

Vistos, etc: 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e NILZA TEREZINHA 
CUNHA DA SILVEIRA, já qua.lit:icados, .i11qressaram com a presente 
demanda contra FRANCISCO GONÇALVES DIAS e JOSEFINA GONÇALVES 
DIAS, igualmente qual i ficados, alegando,· em síntese, que por 
razões de amizade pessoal os autores, quando ainda casados, 
emprestaram dinheiro aos requeridos que enfrentavam 
dificuldades financeiras. A divida foi materializada em 
cheques do demandado, seu filho e de uma parente. Os 
demandados se propuseram a pagar apenas o valor nominal dos 
cheques sem a incidência de correção monetária e juros. A 
final requereram a expedição de mandado de pagamento no.valor 
de R$ 39.369,52 e a procedência do pedido. Com a inicial 
acostaram procuraçáo e documentos (tis. 06 a 16). 

Os requeridos embargaram (fls. 19 a 30), · 
salientando, preliminarmente, haverem representado 
criminalmente contra os autores por crime contra a economia· 
popular, usura e ~giotagem. No mérito, citando jurisprudência, 
sustentaram a nulidade dos t 1. tu los pelo preenchimento al::msi vo' 
de um dos cheques e aplicação de juros de mercado aos demais~ 
Impugnaram os cálculos dos emharqados. Pediram a declaração de 
nulidade dos cheques e a improcedência, bem como a condenação 
em repetição do indébito. pelos valores pagos em excesso. ' 
Juntaram procuração e documentos (fls. 31 a 59). 

Os embargados i.mpuqnaram (fls. 62 a 65l. 

~: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
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Mi As partes foram intimadas a informar novas 
. · _./\ provas que tencionassem produz i r ( l' I. 66, verso), tendo os 

~ juntado cópias de jurisprudência (fls. 10 a 75). r 
autores/embargados requerido o julgamento, e os embargantes 

.. 

· Vieram os autos conclusos. -,, 
r-. ~. É o relatório . 

Decido. 

!Je início devo ressaltar a viabilidade do 
julgamento da demanda no estado em que se encontra. Com 
efeito, facultadCi ás partes 21 produção de outras provas, nada 
requereram, concordando com o jul.qamento antecipado. 

~cimeiramente devem ser fixados os pontos 
incontroversos da demanda. 1\ss im, 1-;on forme os próprios 
embargantes ati.rmar·arn, os cheques ob:ieto da presente ação 
monitória (fls. 07 a 1 O) tem por base empréstimo pessoal 
efetuado pelos auton~s àqueles. Por.·tarll~o não há que se falar 
em falta de origem para os valores expressos nos documentos. 

No entanto alegaram os embar·gantes o fato de 
haver preenchimento abusivo e a incidência de juros ilegais, 
tendo sido pagos mensalmente .do ano de 1996 até 1997 por volta 
de 25% e 10\. Afirmaram, assim, que houve o pagamento 
aproximado de R$ 18.000,00 a titulo de juros. 

Por seu turno os autores enfatizaram que os 
cheques represe~tam o montante do valor mutuado e que sobre a 
soma destes é que fizeram incidir juros mensais de 1%, mais 
correção monetária,. apresentados nos cálculos que constam nas 
fls. 11 a 14. 

Ao an21 l.i.sar ·ambos argumentos, entendo que 
relativamente. aos valores devidos razao assiste aos autores. 
Na · v-ei:.dade nerlhuma das parte:; esmer·ou-se na produção de 
provas, mas os títulos estão ern poder dos requerentes, sendo 
mais pla~sivel a versão, ao menos em se ~onsiderando as normas 
relativas ao ónus da prova. 

Se etetivamenlf~ Jwuvü <.J pétgomentu de quase R$ 
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Portanto o que restou provada é a existência de 
valores impagos e expressos pelo~ cheques, que, ressalto 
novamente, têm origem definida pelos próprios requeridos. 

Porém em um ponto razão assiste aos 
( embargantes. Corno demonstrado nus ctJ.lculos em fls. 11 a 14, 

desde o vencimento dos cheques os autores fizeram incidir 
~ juros de 1% ao mês, capitalizados também mensalmente. Segundo 
·Jr,, as normas legais, nas relações contratuais a estipulação de 
~·::, juros não pode ser superior ao dobro da taxa legal que é 

"J ~ fixada em 6%. 

/~., 

·~I 

J 
i 

.::::'!>~· 

... : 

O Decreto n° 22.626/::!3, em seu art. 1°, § 3°, 
1 i.mi ta aos 6~ a taxa de i 11ros q11ando inexistente outra 
estipulação. Na mesma norma (art. 4°), é vedada a 
capitalização dos juros senão anualmente. 

Uesta maneira ht1 que dar parcial procedência 
aos embargos para extirpar dos cálculos os juros excessivos a 
O, 5% ao mês, e a capitalização que não seja anual destes, 
constituindo-se o título executivo judicial com base nos novos 
valores. 

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 
presente demanda monitór·ia, acolhendo em parte os embargos 
para, excluir do val.or objeto da ação (tomando por base os 
cálculoS apresentados em· fls. 11 a 14) a taxa de juros 
excedente de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, 
constituindo-se após o título execut"ivo judicial. 

Em face da sucumbência recíproca, arcarão as 
partes com custas (80% para os demandados e 20% para os 
autores) e honorários fixados em 15%, que no caso dos autores 
incidirão sobre o valor do pedido, deduzidas as parcelas 
exce~sivas. No caso dos requeridos, o valor da verba honorária 
(no mesmo percentual) incidirá .sobre o seu r especti vo ganho 
(valor a ser deduzido da quantia pr'etendida pelos autores). 
Ressalto que na tixação dos.honorárlos levei em conta a pouca 
dem6ra e a relativa singeleza do feit9. 

Publique-se. Regjstr~~se. Intimem-se. 

rJorto Al~qré,: :?.~} ~~(~/gosto de 2000. 

1 tL_.. 

1 nqc) Wolf qdnq p n: I Lt 
,Jul:·: Lle litrt·!ll,tJ: 
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Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
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Excelentissimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 18 Vara Cível do Foro Regional 
. '· 

do Partenon 
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Referência: Proc. n° 103369121- Ação Monitória 

I ·•. J.. 
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Apelantes: Francisco Gonçalves Dias e Josefma Gonçalves Dias 

Apelados: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da Silveira 

Objeto: Contra-razões 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA 

TEREZINBA CUNHA DA SILVEIRA, já qualificados nos autos do 

processo em referência, tendo em vista o recurso de apelação interposto 

pelos vencidos, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

apresentar, em peça apartada, as contra-razões ao referido apelo. 

Nestes· tennos, pedem .deferimento. 

Porto Alêgte, ~ 7. de novembro de 2000. 

Domingos 

OA H-R~ 4?. l\Q4 

---\ 
\ 
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Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 

OAB-RS 42.694 I OAB-SC 12.731-A 

Processo no 103369121- Ação Monitória 

Origem: 18 Vara Civel do Foro Regional do Partenon 

Apelantes: Francisco Gonçalves Dias' e Josefma Gonçalves Dias-_,_, 

Apelados: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da Silveria 

CONTRA-RAZÕES PELOS APELADOS: 

COLENDA CÂMARA: 

A sentença de fls. 77179 merece ser mantida integralmente, 

porque, com justiça, bem apreciou a questão posta, ante a robustez da 

prova documental e ainda especialmente porque os fatos se tomaram 

incontroversos, não merecendo guarida o apelo interposto, como se 

passa a demonstrar: 

I - DA INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA: 

I. Alegaram os apelantes que foi violado pelo juizo o 

principio do contraditório e da ampla defesa, pois pretendiam tomar o 

depoimento pessoal dos apelados e produzir prova pericial. Nada mais 

equivocado. Com efeito, uma vez citados, embargaram a monitória, 

instruindo os embargos com cópia de uma representação criminal 

infundada, promovida com o intuito exclusivo de achincalharem o 
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teriam passado de junho de 1996 a dezembr,o. de 1997 p~do . 

valores, a titulo de juros, em tomo de R$ 18.000;00. (fl.20),.· o· que 

jamais comprovarão, pois nenhum pagamento ftzeram ... Aqui é, de se 

indagar: por que teriam passando quase dois anos· ·pagandojuros ditos 

acima da taxa legal? Onde estão os comprovantes desses pagamentos? 
.•~ 

A resposta é clara e foi dada na sentença: nada pagaram! 

2. O certo é que os apelantes, confonne despacho de fls. 

66, foram intimados a se manifestarem sobre a impugnação aos 

embargos que opuseram. Todavia, silenciaram, confonne atesta a 

certidão de fls. 66, in .fine. O silêncio aqui foi sintomático, pois não 

tiveram resposta nenhuma a oferecer aos termos da impugnação de 

fls.62/65. Logo, os fatos ali erguidos se tomaram incontroversos. 

Naquele momento, já era viável o julgamento antecipado do feito. O 

juizo, entretanto, ainda abriu a oportunidade para que as partes 

pudessem especificar, fundamentadamente, as provas que desejassem 

produzir, conforme constou expressamente do despacho de tl. 66-

verso, do seguinte teor: "Especifiquem as partes, em cinco dias, 

outras provas que tencionam produzir. Caso for requerida prova 

oral, o pedido deverá ser pormenorizadamente fundamentado com 

informação de quais fatos que pretendem demonstrar com tal prova, 

sob pena de indeferimento". Os apelantes, com a petição de fl. 69, 

simplesmente se limitaram a juntar acórdãos do STJ, inaplicáveis ao 

caso concreto, e a propugnar ''pela improcedência da ação 

proposta". Quer dizer,.pediram o julgamento da causa no estado em 

que se encontrava. Desta forma, não podem alegar que foram 
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Dr. Domingos dos Santos Bitencourt 
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~==============================================~ 
3. Em realidade, as provas pretendidas, consistentes no 

. . ' . :··.': 

depoimento pessoal dos apelados e em perícia em u:rn dos cheques, 

seriam e são inúteis e em nada mudariam os deslinde do feitó .. ;F:, que 

os apelantes não negam a dívida e muito menos· negam que tenham 

assinado os cheques. São fatos incontroversos que nenhuma prova, 
,.. 

seja de que natureza for, pode mudar. Os vatores :são os 

efetivamente devidos até a data neles apostas. Caso contrário, os 

apelantes, pessoas esclarecidas, não os teriam assinado. E, por outro 

lado, se tivessem efetuado os pagamentos que alegam, deveriam ter 

trazido os respecitovs comprovantes. Não o fiZeram e as provas 

requeridas seriam e são imprestáveis para essa fmalidade. 

4. A sentença, ao julgar o feito no estado em que se 

encontrava, está correta e não se ressente de nenhuma nulidade, dado 

que está devidamente fundamentada, em prefeita consonância com 

recentes julgados do STJ1.2, sinal de que a prova documental 

produzida foi e é suficiente para formar a convicção do julgador. Não 

havia, pois, a necessidade de produzir prova irrelevante e sem 

qualquer utilidade. Nestas condições, deve ser rejeitada a preliminar 

de nulidade do processo argüida pelos apelantes. 

ll- DO MÉRITO: 

5. Melhor sorte não colherão os apelantes em relação ao 

mérito. Com efeito, reconhecem eles a dívida e sua origem. Alegam 

pagamentos parciais que montariam a R$ 18.000,00, a título de 

juros, entre junho de 1996 e dezembro de 1997. Contudo, como bem 

1 Já assentou a Corte que não ocoiTe cerceamento de defesa com o iuhwnento antecinarln riA 11..1 .. 

(4 

~ 
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captou o magistrado "a quo", não trouxeram aos autos nenhl.J.ID . . . . ' ' . . . 

comprovante de pagamento. Tal alegação é tão ·mveridíca e'il'ógica 

quanto· absurda, pois não seria crível que os· ·apelantes,. ·pessoas 
. '· 

esclarecidas, emitissem os cheques que instruem ''o .. pedido dos 

apelados sem que lhes exigissem a devida quitação. Assim, como 
..... 

bem restou consignado na sentença, "o que restou provada é a 

exlstlncia de valores impagos e expressos pelos cheques, que, 

ressalto novamente, tlm origem definida pelos próprios requeridos" 

(fi. 79). 

6. É igualmente inverídica a alegação dos apelantes de que 

os apelados lhes impuseram juros compensatórios de até 20 vezes 

superiores aos admitidos por lei. Trata-se de alegação despida de 

qualquer adminículo de prova. A verdade é que os apelantes 

tomaram emprestado dos apelados, em razão da longa amizade que 

nutriam, valores que, com muito sacrificio, inclusive da família, os 

apelados levaram longos anos para economizar, sendo parte desses 

valores oriundos da venda de um Kadett e da venda das ações de dois 

telefones. Entregaram praticamente a economia de uma vida inteira 

ao apelantes em nome de uma amizade que, agora sabem, era falsa, e 

nada receberam de volta, enquanto os apelantes continuam ostentando 

um padrão de vida além de suas forças, a começar pela luxuosa 

mansão que construíram em requintado condomínio horizontal. 

7. A ocorrência policial de fi. 59 e a representação criminal 

foram as cortinas de fumaça erguidas para esconder uma dívida 

impaga e nada mais é do que uma farsa montada pelos apelantes, 
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enganar, fazendo-se passar por amigos e se valem, como efetivamente 

se valeram os apelantes, da boa-fé alheia para se locupletarem. , 

8. A verdade é que, como está consignado .na· ocor.rência 

policial de fl. 59, a apelada JÔsefma só teve a idéia ·d~· bÚscar uma 

pretensa justificativa para o enriquecimento ilícito às custas dos 
,... 

apelados depois que sentiu que estes ingressariam em juizo para 

cobrar a divida até hoje impaga. Ali, perante a autoridade policial, 

mais uma vez, foi confessada a divida e seu inadimplemento total, 

quando Josefma declarou que ''pediu dinheiro emprestado ao et~saf', 

referindo-se aos apelados. 

9. O fato de os apelados terem emprestado dinheiro aos 

apelantes não constitui nenhum negócio ilicito. A ilicitude está no 

\._../ enriquecimento sem causa dos apelantes pelo fato de não honrarem o 

.. 

compromisso de devolverem os valores que tomaram emprestado dos 

apelados. Não há que se falar em crime de usura pecuniária porque 

os apelantes nada pagaram aos apelados e estes estão exigindo apenas 

os valores que emprestaram, atualizados monetariamente, e, como é 

justo, acrescidos de juros meramente legais desde as datas 

constantes dos cheques. Nada mais! Se há crime, os apelantes é que 

estão cometendo, sob forma de apropriação indébita, pois não há 

motivo justo para não devolverem os valores que os apelados lhes 

emprestaram. 

10. Em verdade, os apelantes, com essa cortina de fumaça 

que ergueram, imaginando a prática de agiotagem pelos apelados, 

estão pretendendo criar uma suposta invalidade do mútuo, o que, 

evidentemente. demonstra 0lJe agem c1P. m~-fp nnÍeo1 ÍnUnl'Q1'n A1'n CAn 
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pagar é ilícito! Ora, não havia necessidade de inventar tantas 

manobras escusas para se livrarem do pagatl1ento, . ·da : divida 

confessada. Bastaria que comprovassem .. pelo menos algum 

pagamento que tivessem feito aos apelados. Entretanto, · como. nada 

pagaram, nada poderiam comprovar, dai que, no desespero, 
.... . 

inventaram a saida mais fácil, que foi a de acusar, injusta e 

infundadamente, os apelados de praticarem agiotagem, eis que sem 

qualquer adminiculo de prova. 

11. Os títulos que embasaram a ação monitória, aliados à 

confissão dos apelantes, são perfeitamente válidos e representam 

efetivamente o montante da dívida até as datas neles apostas, 

respectivamente. A partir dai é que, não tendo havido o pagamento, 

os apelados passaram a exigir a incidência de juros de 1% aos mês, o 

que é perfeitamente legal. Neste ponto, aliás, a sentença reduziu os 

juros para 0,50% ao mês, como se colhe de sua parte dispositiva. 

12. É absurda a pretensão dos apelantes quanto à inversão 

do ônus da prova, eis que eles são os devedores e, se alegam que 

pagaram, a eles é que cabe o ônus de comprovarem o pagamento. 

Em face do exposto, confiam e esperam os apelados que essa 

E. Câmara, com seus doutos suprimentos, rejeite a preliminar 

suscitada e, no mérito, negue provimento ao apelo, por ser medida de 

inteira JUSTIÇA. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 20 de novembro de 2000. 

' 

os Santos Bitencourt 
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APELAÇÃO CIVEL 

N° 70003011798 

.. 
.. '·r' • 

AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE CHEQUES 
PRESCRITOS. ALEGAÇÃO. DE' AGJOTAGEM. PROVA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. 

PROCESSUAL CIVIL. Nlo ocorre cerceamento de 
defesa se houvera somente prctasto por provas nos 
embargos e, intimados a se manifestalrem sobre as 
desejadas produzir, silenciaram oe embargantes. 

EMPRÉSTIMO. Nlo demonstrando os embargantes a 
pr6ttca da agiotagem, nem mesmo por indlclos. senao 
com alegaç6ea unilaterais, mant6m-ee a divida, 
reduzindo .... os juro• pretendidos a 0,5% ao mês, com 
capitallz~~Çio anual sobre o valor dos cheques. 

lnapticabUidada da Medida Provisória n" 1820/99 
reeditada sob n1 1985-1712000, por superveniente aos 
fatos. 

Apelaçlo desprovida. 

NONA CÂMARA CÍVEL. 

PORTO ALEGRE: 

FRANCISCO GONÇALVES DIAS e 
JOSEFINA GONÇALVES DIAS APELANTES 

CLAUDIONOR SCHAFER SARA TI e 
NILZA TEREZINHA CUNHA DA 
SILVEIRA 

ACÓRDÃO 

/) \ 
Vistos. relatados e dis~s ~ste\ \tos .. 

. '{A\ .. ~ 
\ ·< ./ .:·i \ 
\ t' .( : 

APELADOS 

r 



/""'o. .. 

!:ST ADO DO RIO GRANDE 00 SUl. 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RMDCB 
70003011798 
2001/CIVEL 

' . . . ' 

. ,~ ... :' ~ 

2 

Acordam os Desembargadores da Nona Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado. por unanimidade. em. rejeitar a. preliminar e 

negar provimento à apelação. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento. além da signatária, os Exmos. 

Srs. Desembargadores MARIA ISABEL BROGGINI (Presidente} e PAULO DE 

TARSO VIEIRA SANSEVERINO. 

, 

Porto Alegre, 19 de setembro d ~001 . 
. -·; . ., . 

r/ ' 
1/ ;I \ I • 

R~~:,;~ , U ' Cr·:.;; Blns, 
·---- ~~~\ R r • 

\ I 
\ I 

RELATÓRIO 

A Des•. REJANE MARIA DIAS DE CASTRO BINS <Relatora) - Adoto o 

relatório de fls. 77 na, o qual passo a transcrever: 

"G.AUDIONOR SOIAFER S4RAT e NII.ZA 
TEREZINHA CUNHA DA S1Lt1:TRA, ~ quallllt:lldos, 
inglf!JS!IMtlm t:0m 11 JNBSMifl demiJndll t:tllltriJ FRANCISCO 
6'0\ÇALIIES DIAS e .JOSEFINA GONÇALVES DIAS; /tiiMimente 
qNI/IIcildo$, a-..ntiD, em slntestt, q114 por I7IZiJes de 
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amiade pesstliiJ, os autrJres, qwndo aindil cas~~dos, 
em/JiflStJiram dlnheim IIDIII TflllllfllftitJ4 qlle enlrentllvam 
d/lk:u/tlades nnant:eil'lls. A dlvldll fDI mal:ei'MIIada em c,.,_ do tltJtnMdlldo, .., lllllo e de ,.,. /»>f!!11& Os 
dtltlgndllt/tis 611 /llfiiiiMtiWII 11 JNIIIIIr .,_,.. o Vlllor 
nontiiNII dDS chtlqlltl$ sem a I~ de t:tl/'teÇID 
111D111!Jt6r111 e jums. A llmJI lflllllt!lfll'llm 11 fiXIJIJI//dD de 
lfiMIIIIdo de J1111111mento no Vlllor dtl R$ •.36•,52 e 11 
ptOClll/lncia dD ped/dD. 01m a init:la/ íiCIJStJII'IIm 
/11'DCUniÇID fi documtiiJtiJS (fls. (Jtl illli). 

Os requelidos emb/ugilt'illll (fls. 19 a 31J), 
s.llentando, preHmltMmtflllte, hllvetem lfiPresetltíldo 
crimltllllmente t:DIIInl os t1ui.Dtes /IDf' crime contnJ a 
ectJIIDIIIia populilr, USIII'II e aglotllgem. No mérito, 
dando jutlspnH/Int:lll, sustentlll'lllll a nulldM/e dDS 
titultl6 pe/D preenc/llmenttJ 11bu6im dfl um dDs cheques 
e 6PIIalç8o de }111'1111 de lllfJif:lldo iiOS demills. 
lm/lllfltllll'llm ,. allt:ulos dos I!Jiti/Mtpt/DS. Pediram a 
ti«:MiaÇID de nulldlldtJ tm. c,.,,.. 1111 /mptrJcedlncia, 
bt!Jm t:DIIID • t:QIIt/eniiÇIQ em rspetlçlo dD lntMblttl pelos 
Vlllorets PllllfJ$ em &IICaSfCI. · Jum.l'lllll JIIVCIII'IIÇ60 e 
dot:umentDs (/&. 31 a B). 

Os embil/'f/MIDS Impugnaram (fls. 112 a 65), 
nJ1111rm11ndo 11 _.lldM/e do empréstimo e a vil/Idade 
dDS títu/Ds llp1t5tiiii;Ji/tJS. 

As partes frlnlm intltnildu a informar nortas 
PI'DVIIS que /1llldtltlllliS pmduzlr (11. 64 rtei.I'Dh tendo 
os autotes/emiMI'/IIfllkiS teqUBrido o Ju/t1lllnllllttJ, e os 
embiiiJIIIntes}llntMID t:6p/BS de }11tlsprutJincla (fls. 70 a 
75).• 

Sobreveio sentença (fls. n/79), onde o magistrado julgou 

parcialmente procedente a ação, acolhendo em parte os embargos para excluir 

do valor objeto da ação (tomando por base os cálculos apresentados em fls 11 

a 14) a taxa de juros excedente de 0,5% ao mês, capitalizados estes 

anualmente, constituindo-se então o titulo ex~ivo judicial. No capítulo 

acessório, em face da sucumbência reciprOCSij .egou aos demandados o 
. . 
' ; I • 

I ' .· ',/ ·, 
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pagamento de 80% das custas e 20% aos autores. Os honorários advocaticios 

foram fixados em 15%, para os autores, sobre o valor do pedido, deduzidas as 

parcelas excessivas. Para os requeridos, sobre o respectivo ganho (valor a ser 

deduzido da quantia pretendida por eles). 

1nconformados, apelaram os réus (fls. 81/88). Deduziram 

preliminar de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por 

não ter sido analisado o pedido de provas por eles formulado. ocorrendo 

cerceamento de defesa e nulidade do processo. No mérito, gizararrr ser 

incontroverso que o cheque objeto de demanda tem como causa subjacente 

um contrato de mútuo de dinheiro, sendo incorreto que não tenha restado 

provado o pagamento dos encargos decorrentes do mútuo. Asseveraram 

cuidar-se de negócio jurídico ilícito, de difícil comprovação, devendo o julgador 

valer-se de indícios e circunstâncias do próprio negócio na apreciação do 

mérito. 

Contra-arrazoaram os apelados {fls. 91/97), pugnando pela 

manutenção da sentença recorrida .... 

Subiram os autos a esta Corte, vindo-me conclusos em 

21.8.2001. 

\ 

É o retatório. 
\ 

... 

I 

I 

\ J 

\j 
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VOTO 
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A Des•. REJêNE. MARIA DIAS DE CASTRO BINS (Relatora) - Eminentes 

Colegas. 

Não houve cerceamento de defesa. pelo julgamento 

antecipado da lide, porque, ao contrário do alegado nas razões de apelação, 

por ocasião dos embargos, os apelantes não requereram o depoimento 

pessoal dos embargados e perícia, mas apenas protestaram pela produção 

destas provas. Quando intimados a se manifestarem sobre as provas que 

pretendiam produzir, apenas juntaram um acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça que nada tem a ver com a matéria, mas com a falta de causa de oedir 

na ação monitória ali julgada. 

Portanto, não restaram feridos os principies do contraditório 

ou da ampla defesa, nem se cuida dwcaso de nulidade do processo. 

Rejeito, em conseqüência. a preliminar 

Quanto ao mérito, correta a sentença. Os recorrentes não 

produziram qualquer prova a respeito da efetiva cobrança de juros usuàrios, 

com respectivo pagamento, nem de que os cheques objeto de cobrança 

fossem frutos de principal e juros anteriores e tsteriores embutidos. Nem 

mesmo indícios de pagamento há, mas apenas s ~s declarações unilaterais, 

nos autos, na policia e em representa~o·cri.mt~l. , \. 
~,. ~· \. ... 1\ 

tO' -.- ~~ . /\ 
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Sem prova. mesmo que considerada tenuemente, em face 

da dificuldade no caso em questão, impossível reconhecer a procedência de 

suas afirmações. Ressalta que não se trata de hipótese de aplicação da MP n° 

1.820, reeditada sob n° 1965-17/2000, que fora editada posteriormente aos 

empréstimos e. p<>rtanto, não se lhes aplica, de modo que inviãvel a inversão 

do ônus da prova. A medida. além de tudo, manda ao JUiz fazer o ajuste das 

taxas de juros superiores às legalmente permitidas à medida legal (art. 1°. !). 

Insta lembrar ser incontroverso o empréstimo que os 

apelados fizeram aos apelantes. Não se trata de hipossuficientes, sendo o 

apelante varão. inclusive, Procurador do Estado aposentado. E. se havia um 

compromisso de pagarem juros de mercado, não houve prova desse 

pagamento. Por outro lado, o negócio não é ilícito em si. como a prática usual 

de agiotagem. pois não foi demonstrado que os apelados se dedicassem a 

esta atividade O mútuo feito aos apelantes não a configura e somente o que 

ilícito seria de extirpar-se. como fez o magistrado singular, limitando os juros a 

0,5% ao mês e com capitalização âl)enas anual. Estão atendidos os art 82 e 

145, 11 do Código Civil. 

Nlo é caso, nestes autos, de perquirir sobre o crime de 

usura do art. 4° da Lei n° 1.521/51, nem há prova de atuação como instituição 

financeira. art. 17. 16 e 44 da Lei n° 4.595/64. 

Voto. destarte, em negar prÜimento ao apelo, rejeitada a 
~-·-, r 

/~ /~t'" 
~I 

preliminar. 
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O Das. PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO IRevi§or)- De acordo. 

A Des•. MARIA I§ABEL BROGGINI I Presidente)- De acordo. 

Apelação Cível n° 70003011798, de Porto Alegre: 

"REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME." 

...--·-} 
,. / 

Oecisor de 1° grau: Dr(a). tngo Wolfgang Sarlet / 

cms 
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 7000375t911 

RECORRENTES: FRANCISCO GONÇALVES DIAS e JOSEFINA 

r GONÇALVES DIAS 

RECORRIDOS: CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e NILZA 
~~--\ 

(\ TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA 

/...---. 
,-.._ ... 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, já qualificados nos autos, 

tendo em vista o Recurso Extraordinário interposto por 

FRANCISCO GONÇALVES DIAS e JOSEFINA GONÇALVES 

_,..-., DIAS, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar 
(~ 

.. 

suas contra-razões ao mencionadq,recurso, pelas razões deduzidas 

em peça apartada. 

Nestes termos, pede~ deferimento. 

Porto Alegre, 25 de março de 2002 . 

Domingos os Santos Bitencourt, 

OAB-RS 42.694 

.... ... . _, 
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Processo nR 70003757911 

Vistos. 

.· ... 

Ante a petição de fls. 02/04 e a certidão e fi. 148, proceda 

a parte a restauração dos autos de acordo com o art. 1.063 e 

seguintes do CPC. 

Reautue-se o presente feito como Restauração de Autos. 

Após, cite-se a parte contrária nos termos do art. 1065 do 

Código de Processo Civil. 

Intimem-se. 

DOS SANTOS CAMINHA 

32 Vice Presidente 
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MANDADO DE CITACÃO 
_.·, 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO 
.AURÉLIO· DOS SANTOS· CAMINHA, 3° Vice
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul, nos autos da Restauração de 
Autos n° 70010138592, em que figuram, como partes 
CLAUDIONOR SCHAFER SARATT E OUTRA e 
F~CISCO GONÇALVES DIAS E OUTRA 

MANDA ao Oficial de Justiça deste Tribunal a 
quem este for apresentado que, em seu cumprimento, proceda 
à CI:J'AÇÃO de JOSEFINA GONÇALVES DIAS, com 
enderéço na Rua Alcebíades Antônio dos Santos, 585, Cidade 
J àrdim, bairro Nonoai, nesta capital, nos termos do art. I 065 
do CPC, para, querendo, contestar o pedido de restauração 
formulado, devendo o presente, depois de cumprido e 
observado o disposto no art. 204 do CPC, ser devolvido ao 
Serviço de Processamento deste Tribunal. 

DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Alegre, aos 
· do ês de novembro do ano dois mil e quatro (2004). 

-7-~~~~;:p::Chefe do Serviço de Processamento, subscrevo 
---~~-Diretora do Departamento Processual, viso. 

CUMPRA-SE. · 

O AURELIO DOS SANTOS CAMINHA, 
3° Vice-Presidente. 

···~-
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MANDADO DE CITAC.ÃO .·. 

.• ~ • ' ,l 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO 
. . . ,. . . 

AURELIO DOS. SANTOS CAMINHA, 3° Vice-
Presidente do·· Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul, nos autos da Restauração de 
Autos n° 70010138592, em que figuram, como partes 
CLAUDIONOR SCHAFER SARATT E OUTRA e 
FRANCISCO GONÇALVES DIAS E OUTRA 

MANDA ao Oficial de Justiça deste Tribunal a 
quem este for apresentado que, em seu cumprimento, proceda 
à CITAÇÃO de FRANCISCO GONÇALVES DIAS, com 
endereço na Rua Alcebfades Antônio dos Santos, 585, Cidade 
Jardim, bairro Nonoai, nesta capital, nos termos do art. 1065 
do CPC, para, querendo, contestar o pedido de restauração 
formulado, devendo o presente, após cumprido e observado o 
disposto no art. 204 do CPC, ser devolvido ao. Serviço de.,. 
Processamento deste Tnbunal. · · 

DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Alegre,·aos 
08 (oito) i do ês de novembro do ano dois mil e quatro (2004). 
Eu, ~~~~~Chefe do Serviço de Processamento, subscrevo 
e ,Diretor~do Departamento Processua~ viso. 

CUMPRA-SE. · 

.u ............. CO AlJRELIO DOS SANTOS CAMINHA, 
3° Vite-Presidente. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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COMARCA DE PORTO ALEGRE 
FORO REGIONAL DO PARTENON 
VARA CÍVEL. 

VISTOS EM GABINETE: 

Este feito trata-se de RESTAURAÇÃO DE AUTOS relativo a dois 
processos que aqui tramitaram, portanto devem ser atualizados os 
registros de ambos os feitos. 

Depois, intime-se o 'requerente para exibir a carta de sentença e 
dizer sobre o int e se na execução. 

Em 21.10.2005. 

RECEBIMENTO: L 
Na data infra recebi os a . ·· 
Em /1 0/2005 t·-h 1\. ü, 
A Escrivã:-----+----

TARSO SIQU RODRIGUES 
Matr.: 3981820 

Esa1va Designado 
Vara C el Partenon 



k':·'' Sistema Themis - 1° Grau 
Pesquisado em: 21/1 0/2005 11 :35 -t. • I •• 

~ .. Pesquisa de processos: ( ) 
Pesquisa Completa de Processos por Número 

. -,- ... ' 

' frj L 1p;.' . 

Processo: Processo Principal: 

Claudionor Schafer Sarat (1 ° de 2) Autor 
Partes: ADV: Domingos dos Santos Bitencourt

OAB/RS 42694 
Francisco Goncalves Dias (1° de 2) Réu 

Partes: ADV: Homero Alves Paim - OAB/RS 
36826 

Órgão Julgador: Vara C!vel do Foro Regional 
Partenon 

Data Propositura: 7/2/2000 

Município Origem: 

Valor da Ação: R$ 39.369,52 

.... 

Juizado: 1 Judicãncia: 1 - Formal 

Data Última Distribuição: 01/03/2005 

Vara Origem: 

AJG: C Sim li Não 

Classe: Procedimento Especial de Jurisdição Contenciosa 

Natureza: Ação Monitória 

Último Movimento: 6/9/2005 - Conclusão ao Juiz 

Situação: Concluso 

Local dos Autos: Conclusão ao Juiz 

Último Despacho/Decisão: 22/02/2000 - CITEM-SE NA FORMA DOS ARTIGOS 1.102 B E SEGUINTES 
DO CPC. EM 160200.1 NGO WOLFGANG SARLET, JUIZ DE DIREITO. 

Audiência: 

Sentença: 21/8/2000- Sentença Parcialmente Procedente 

Baixa: Arquivamento: 

Local Arquivamento: 

Caixa: N°Volumes: 

Última Atualização: 6/9/2005 08:55:24 

file://D:\Documents%20and%20Settings\naraleonor.DPO AFCT I. 000\Configurações%20... 21/10/2005 



''~, 

Sistema Themis - 1° Grau 
Pesquisado em: 21/10/2005 11:24 
Pesquisa de processos: ( ) 

'' 
:1 ""' ',,,,,.,,, " Pesquisa Completa de Processos por Número 

Processo: Processo Principal: 

Claudionor Schafer Saratt (1 ° de 2) Autor 
Partes: ADV: Domingos dos Santos Bitencourt

OAB/RS 42694 

Francisco Goncalves Dias Réu 
Partes: ADV: Barbara Bernardes de Oliveira -

OAB/RS 44071 

Órgão Julgador: Vara Clvel do Foro Regional 
Partenon 

Data Propositura: 11/9/2000 

Municfpio Origem: 

Valor da Ação: R$ 43.348,69 

Classe: Processo Cautelar 

Natureza: Cautelar Inominada 

,. 

Último Movimento: 1/3/2005- Processo Redistribuldo 

Situação: 2° Grau 

Local dos Autos: Apenso 103369121 

Juizado: 1 Judicância: 1 -Formal 

Data Última Distribuição: 01/03/2005 

Vara Origem: 

AJG: C Sim (e Não 

Último Despacho/Decisão: 21/09/2000- TENDO EM CONTA A DEMANDA MONITÓRIA PROCEDENTE 
(EM PARTE), O RECEBIMENTO DE EXPRESSIVOS VALORES SEM O SEM O PAGAMENTO AOS 
AUTORES E O RISCO DE, EM SENDO TORNADA DEFINITIVA A SENTENÇA, VIR A SER FRUSTRADA 
A EXECUÇÃO , DEFIRO A LIMINAR PARA O EFEITO DE DETERMINAR A INDISPONIBILID ADE DOS 
VALORES A SEREM DEPOSITADOS EM FAVOR DO NOMINADO, NOS TERMOS DO REQUERIDO NO 
ITEM 01 DA FOLHA 09. OFICIE-SE. INTIME-SE, COM URGÊNCIA , CITE-SE. 

Audiência: 

Sentença: 24/5/2001 - Sentença Procedente 

Baixa: Arquivamento: 

Local Arquivamento: 

Caixa: N°Volumes: 

Última Atualização: 5/1/2005 12:44:49 

file://D:\Documents%20and%20Settings\naraleonor.DPOAFCT1.000\Configurações%20... 21/10/2005 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que expedi Nota de Expediente sob n° 560/2005 
para intimação das partes para ser publicada no Diário de Justiça. Dou fé. 

Porto Alegre, 04 de novembro de 2005 

001/1.05.0032945-5 - Claudionor Schafer Sarat e 
Nilza Terezinha CUnha da Silveira (pp. 
Domingos dos Santos Bitencourt} X Josefina 
Goncalves Dias (pp. Cristiane Paim, Homero Alves 
Paim e Patricia Lanzini} e Francisco 
Goncalves Dias (pp. Homero Alves Paim}. Intime-se o 
requerente para exibir a carta de sentença e dizer 
sobre o interesse na execução. 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota de Expediente sob n° 560/2005 foi publicada no 
Diário da Justiça de..j)/ jJ./ 05• arquivada em cartório e a nota afixada no 
local de costume. Dou fé. 

nracolares 
66~3 

Porto Alegre, .J o;JJ?Vs 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt 

OAB-RS 42.694 

2_1(~ ~ 
Vanessa Bitencourt ~'S ~ 

OAB-RS 55.334 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO PARTENON DA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Proc. no 1.05.0032945-5 

Ação Monitória 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e NILZA TEREZINHA 

CUNHA DA SILVEIRA, já qualificados nos autos do processo em 

referência vêm, respeitosamente, por seus procuradores firmatários, 

à presença de Vossa Excelência, manifestar interesse na execução 

provisória do julgado. Para tanto, requerem que lhes deferido o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem a Carta de Sentença e 

a respectiva memória de cálculo, a qual deverá integrar o pedido de 

execução. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 16 de novembro de 2005. 

p.p. Domin~os Bitencourt 

& i) . ~ 

p. p. \)lrí~~aiéW~~~urt 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
FORO REGIONAL DO PARTENON 
VARA CÍVEL. 

Processo n. 1050033051-8 

VISTOS EM CONCLUSÃO: 

Contêm-se as custas pendentes, de ambos os feitos. 

Em 16.0~:;(\06\ ·. ·~ 
/ \ 

./ \ 1 

.. / \ \ 

..... ÁNDRÉGUIDI ct>Lo~J ··· 
·· · · Juiz de Direi~,, 

. rbstitUIÇ~ãa....__~··., .. , __ _ 

... ii 

RECEBIMENTO: 
Na data Infra, recebi ps autos. 
Em ~'>r /05/2006 !\.__..-. 
Escrlvã:·----1----

TARSO SIQ EIRA RODRIGUES 
Ma ,: 13981820 

AJud nt11 Designado 
Var Clvel Partenon 



COi\fARCA DE PORTO ALEGRE 
FORO REGION4L DO PARTENON 
DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA 

.... 



EST.A.DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.05.246411 0·6 (CNJ:.246411 01·34.2005.8.21.3001) 

Vistos. 

1. Com razão os exequentes. 

Considerando que.,. os demandados deixaram de indicar 

bens à penhora quando possuíam crédito a receber em outro processo, 

dever ser aplicada multa por ato atentório à dignidade da justiça, 

consoante o disposto no art. 600, IV, do CPC, no percentual de 20% 

sobre o valor da dívida, conforme art. 601 do CPC, medida esta que já 

tinha sido imposta por este juízo, mas restou reformada em sede 

recursal. 

Neste momento, todavia, restou nítido que os executados 

ocultaram a existência de crédito a receber em processo diverso (objeto 

de penhora no rosto dos autos), o que caracterizou a hipótese permitida 

no agravo de instrumento para incidência da multa ora imposta. 

A multa acrescerá ao valor do débito. 

2. Digam os exequentes sobre a existência de outros bens 

passíveis de penhora, juntando cálculo atualizado, inclusive com a multa 

ora aplicada, especialmente porque, conforme informação que ora se 

junta, o processo ao qual foi deferida penhora no rosto dos autos 

encontra-se arquivado, situação que causa estranheza, já que os 

executados, ao que parece, possuem créditos a receber. 

3. Levante-se a penhora efetuada sobre o veículo de placa 

IDL1771. 

Intime-se. 

Número Verificador: 001105246411060012010206762 ·1 
001/1.05.2464110-6 (CNJ: .246411 01-34.2005.8.21.~3001) 



ESTADO DO ~O GR.Am>EDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.05.2464110-6 (CNJ: .24641101·34.2005.8.21.3001) 
. ' 

1 . Deixo de fixar honorários advocatfcios. para fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista q~e assim já fora observado, 

conforme fi. 205-v. 

2. lncabfvel, no caso, a incidência da multa prevista no art. 

475-J do CPC, tendo em vista que a execução teve início em momento 

anterior à publicação da Lei 11.232/2005. Para a incidência desta, 

necessário que os executados sejam novamente intimados para 

pagamento voluntário, sob as penas prevista na legislação vigente. 

3. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação 

para o endereço dos executados, autorizando ao Oficial de Justiça, 

desde logo, na hipótese do art. 660 do CPC, arrombamento e uso de 

força policial. 

Inviável, todavia, que o Oficial de Justiça contate os 

exequentes para acompanhamento da diligência, sendo que esses é que 

deverão verificar o servidor designado para o ato e contatá-lo para 

acompanhar a diligência. 

Intime-se. 

Em 26/11/2010 

Fábio Vieira Heerdt, 
Juiz de Direito. 

Número Verificador: 0011052464110600120104330776 . ; 1 
001/1.05.2464110-6 (CNJ:.24641101-34.2005.8.21.3001) 

\ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 1120/201 O, expedida em 06 de 
dezembro de 201 o, foi dispf>JlibilizÍ~ nptedição nº no Diário da 
Justiça Eletrônico do dia /f1_; /}(I _jj}_, considerando-se publicada no 
primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 
11 .419/2006. Dou fé. 

letimoraes 
66·"10 

001/1.05.2464110-6 ,.. 
24641101-34.2005.8.21.3001) 
Terezinha Cunha da Silveira 

(CNJ 
Nilza 

(pp. 
Domingos dos Santos Bitencourt e 
Vanessa Bi tencourt) e Claudionor 
Schafer Sarat (pp. Domingos dos Santos 
Bitencourt, Joao Augusto Bitencourt e 
Vanessa Bi tencourt) X Francisco 
Goncalves Dias (pp. Caio Martins Leal e 
Francisco Goncalves Dias Junior) e 
Josefina Goncalves Dias (pp. Antonio Lucio 
Coccaro Balbinotti, Caio Martins Leal e 
Francisco Goncalves Dias Junior). 1. Deixo de 
fixar honorários advocatícios para fase de 
cumprimento de sentença, tendo em vista que 
assim já fora observado, conforme fl. 205-v. 
2 . Incabível, no caso, a incidência da multa 
prevista no art. 475-J do CPC, tendo em vista 
que a execução teve início em momento anterior 
à publicação da Lei 11.232/2005. Para a 
incidência desta, necessário que os executados 
sejam novamente intimados para pagamento 
voluntário, sob as penas prevista na 
legislação vigente. 3. Expeça-se mandado de 
penhora, avaliação e intimação para o endereço 
dos executados, autorizando ao Oficial de 
Justiça, desde logo, na hipótese do art. 660 
do CPC, arrombamento e uso de força policial. 
Inviável, todavia, que o Oficial de Justiça 
contate os exequentes para acompanhamento da 
diligência, sendo que esses é que deverão 
verificar o servidor designa.do para o ato e 
contatá-lo para acompanha~ a diligência. 
Intime-se. 



ESTJ!.DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Primeiramente, verifico que o edital não foi publicado na 

imprensa oficial. Assim, em conformidade com o art. 779, CPC, 

publique-se. 

Quanto à composição do fundo para pagamento dos 

credores, autorizo o Escrivão da serventia a abrir uma conta judicial 

vinculada ao feito. 

De posse do número e demais dados, expeça-se ofício ao 

IPERGS para que deposite 30% dos rendimentos da autora (ressalvados 

os descontos obrigatórios) em dita conta, de modo a compor o fundo, 

conforme determinado na sentença. Quanto aos depósitos anteriores, a 

partir de novembro de 2013, deve a autora realizá-los, juntando memória 

de cálculo e comprovante do depósito, na referida conta, em 1 O dias. 

Decorrido o prazo do edital (30 dias), vista ao MP e voltem 

para análise dos demais pedidos do administrador (fls. 266/271 ). 

Intimem-se. 

DL. 

1 



nl:lt:I!Gia: 

Conta Nº: 
Valor: 

0621 - Poder Judiciário 

284614.6-44 

R$1,00 (um real) 

CERTIFICO e DOU FÉ que __ ~-~-~?.:--~~---

3)~~~~~~~-·--~~--~~Y-'!\~ •.. :~ .. 5? . .:.\~~-) 
--~·~ C.P ~ . ~.>-~~~--JLM~-~-~-----
-)P.~ () ~~'"\~ Qlo1.\ .L-~4.~-~~-=~:-~: 
ftn ___ ~_s_ ~> lo .... < .. 0':. .. 
O Esclivão; ______ "TJtRSO"~"" f~IP'i'AKJil""l'lF'.r-.,! -·· ... fiVIII'UGut:.> 

Matr.: 139BH320 
&se · ão (/l.~signadl 
Vara \:.ível Partenon 

~DO 

)n 

: Declaratória de Insolvência 

l) 

Inação Judicial (Intimado) 

N°daGuia 
001.14/0080862 

Data de Emissão 
04/06/2014 

Observações: CONTA ABERTA POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO 

~·· 

De acordo com as referências da presente guia, o interessado depositante recolhe ao estabelecimento 
depositário a quantia indicada para crédito em nome das partes, em conta especial com rendimentos, 
movimentada por ordem ou autorização do juízo competente para o processo. 

Esta guia é destinada a um único pagamento de Depósito Judicial. É vedada a sua reutilização, sob pena de não 
· reconhecimento dos demais pagamentos pelo sistema informatizado. 

Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancária. 

Cota: R$ 5,60 (0,20 URC) 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

Nome do Depositante 

Data de Emissão 
04/06/2014 

Escrivão da Vara Cível por Determinação Judicial (Intimado) 

Comarca 

Agência 
0621 -Poder Judiciário 

Cartório 

Autenticação Mecânica - Via Poder Judiciário 

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO 

DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO RGS- BANRISUL 

Conta N° 
284614.6-44 

Observação 

Processo 
001/1.12.0295265-9 



EST.!\DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 

AV. Cel. Aparício Borges, 2025- CEP:90680570Fone: 51-3336-7588 

Ofício n2: 

Processo n2: 

Natureza: 

Autor: 

Réu: 

Porto Alegre, 05 de junho de 2014. 

576/2014 - ao responder, mencionar o nº do processo 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 

Josefina Gonçalves Dias, CPF: 167.879.940-87, RG: 8010832651 

Aspecir e outros 

Senhor Presidente: 

Requisito a Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de ser 

transferido para o BANRISUL, na agência 0621, em conta vinculada ao presente feito, todos 

os meses, o valor correspondente a 30% dos rendimentos da autora supraqualificada, de 

modo a compor o fundo, conforme determinado em sentenç~. 

Saudações, 

limo Sr. 

Presidente do Instituto de PrevidênCia:-G<e-t"':sT 

Avenida Borges de Medeiros, nº 1945 

PORTO ALEGREIRS- CEP:90110-150 

ossig 

28-133-

1 

001/1.12.0295265-9 (CNJ: .0038130-04.2012.8.21.3001) 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 685/2014, expedida em 06 de junho 

de 2014, foi disponibilizada na edição nº 5337 no Diário da Justiça Eletrônico 

do dia 10/06/2014, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se 

seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

- Josefina 

Dias (pp. Fernando Soares Witt) 

(pp. Thania Maria Duarte e 

Portocred S.A. (pp. Cassio 

0038130-

Gonçalves 

X Aspecir 

Silva) e 

Magalhães 

Medeiros e Vanessa Escobar Prestes). Vistos. 

Primeiramente, verifico que o edital não foi 

publicado na imprensa oficial. Assim, em 

conformidade com o art. 779, CPC, publique-se. 

Quanto à composição do fundo para pagamento dos 

credores, autorizo o Escrivão da serventia a 

abrir uma conta judicial vinculada ao feito. De 

posse do número e demais dados, expeça-se 

ofício ao IPERGS para que deposite 30% dos 

rendimentos da autora (ressalvados os descontos 

obrigatórios) em dita conta, de modo a compor o 

fundo, conforme determinado na sentença. Quanto 

aos depósitos anteriores, a partir de novembro 

de 2013, deve a autora realizá-los, juntando 

memória de cálculo e comprovante do depósito, 

na referida conta, em 10 dias. Decorrido o 

prazo do edital (30 dias), vista ao MP e voltem 

para análise dos demais pedidos do 

administrador (fls. 266/271). Intimem-se. DL. 



AKVlU -> AK Utgital ::retornos do dia:o7/06/I4 

ARDIG ·> AR Digital :: retornos do dia 07/06/14. 
tjrsslstinfo@fj.rs.gov .br ' 
Enviado: sábado, 7 de junho de 2014 0:06 
Para: Foro Regional do Partenon cartório da Vara Cível 

==> Mensagem automatica do sistema A.R. Digital. Nao responder. 

Comarca : 0001 Comarca de Porto Alegre 
Orgao julgador : 2132 vara Civel do Foro Regional Partenon 

Processo [Numero AR] Situ~cao [Postagem] Entrega [Documento] Recebedor RG/Nome 

l. os. 0037054-4 
[JJ273043020BR] 
Cumprido [30/05/2014] 

1. 05.1881837-7 
[JJ273043033BR] 
Cumprido [30/05/2014] 

1. 08.0211792-2 
[JJ272584196BR] 

03/06/2014 [2014 01915944] 

02/06/2014 [2014 01916881] 

Não procurado [30/04/2014] 05/06/2014 [2014 01460410] 

1.12. 0119090-9 
[JJ273004114BR] 
Cumprido [27/05/2014] 

1.12.0138871-7 
[JJ273004128BR] 
Cumprido [27/05/2014] 

~ 12.0228806-6 
• .JJ273042996BR] 
Cumprido [30/05/2014] 

1.12. 0248835-9 
[JJ272724211BR] 

29/05/2014 [2014 01853827] 

02/06/2014 [2014 01853916] 

02/06/2014 [2014 01916631] ' ! 

Não procurado [14/05/2014] 04/06/2014 [2014 01622263] 

1.12.0274172-0 
[JJ273004131BR] 
Cumprido [27/05/2014] 

1.12. 0295265-9 
[JJ273019330BR] 

·29/05/2014 [2014 01854146] 

Desconhecido [28/05/2014] 04/06/2014 · [2014 01883520] 

1.13.0007589-0 
[JJ273004145BR] 
Cumprido [27/05/2014] 02/06/2014 [2014 01854120] 

1.13. 0113096-7 
[JJ273025661BR] 
Cumprido [29/05/2014] 

1.13. 0113096-7 
[JJ273025658BR] 
Cumprido [29/05/2014] 

1.13. 0226875-0 
[JJ272931960BR] 
Cumprido [21/05/2014] 

1.13.0240170-0 
----l.JJ272932015BR] 

ll!lprido [21'/05/2014] 

1.13.0273754-7 
[JJ273019357BR.] 
Cumprido [28/05/2014] 

1.13.0273785-7 
[JJ272931899BR] 
Cumprido [21/05/2014] 

1.13.0290674-8 
[JJ273020240BR] 
Cumprido [28/05/2014] 

1.14. 0006452-0 
[JJ273020151BR] 
Cumprido [28/05/2014] 

1.14. 0015877-0 
[JJ272894431BR] 
Cumprido [:20/05/2014] 

1.14. 0065474-3 
[JJ273042965BR] 

·02/06/2014 

02/06/2014 

30/05/2014 

26/05/2014 

30/05/2014 

30/05/2014 

30/05/2014 

02/06/2014 

30/05/2014 

Não existe o m1mero [30/05/2014] 

[2014 01907222] 

[2014 01907242] 

[2014 01764031]: 

[2014 01790616] 

[2014 01879164] .. 

[2014 01791009]: I 
! 

[2014 01893311]: 

[2014 01892528] 

[2014 01749571] · 1 

05/06/2014 [2014 '01922237] 

1.14. 0126189-3 
[JJ273043016BR] 
Cumprido [30/05/2014] 02/06/2014 [2014 01933437] 

. I 
I I 

I 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 724/2014, expedida em 13.de junho 

de 2014, foi disponibilizada na edição nº 5341 no Diário da Justiça Eletrônico 

do dia 16/06/2014, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se 

seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

- Josefina 

Dias (pp. Fernando Soares Witt) 

(pp. Thania Maria Duarte e 

0038130-

Gonçalves 

X Aspecir 

Silva) e 

Portocred S. A. (pp. Cassio Magalhães 

Medeiros e Vanessa Escobar Prestes) . 

REPUBLICAÇÃO DA NE 685/2014, POIS NÃO CONSTOU O 

ADMINISTRADOR. Vistos. Primeiramente, verifico 

que o edital não foi publicado na imprensa 

oficial. Assim, em conformidade com o art. 779, 

CPC, publique-se. Quanto à composição do fundo 

para pagamento dos credores, 

Escrivão da serventia a abrir 

autorizo o 

uma conta 

judicial vinculada ao feito. De posse do número 

e demais dados, expeça-se ofício ao IPERGS para 

que deposite 30% dos rendimentos da autora 

(ressalvados os descontos obrigatórios) em dita 

conta, de modo a compor o fundo, conforme 

determinado na sentença. Quanto aos depósitos 

anteriores, a partir de novembro de 2013, deve 

a autora realizá-los, juntando memória de 

cálculo e comprovante do depósito, na referida 

conta, em 10 dias. Decorrido o prazo do edital 

( 3 O dias) , vista ao MP e voltem para análise 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

dos demais pedidos do administrador (fls. 

266/27l). Intimem~se. DL. CONTA ABERTA SOB O Nº 

284614.6-44. Deve ainda a parte autora 

recolhimento das custas do rovidenciar o 
edital para pulbicação com 758 aracteres. 

Ofício à disposição para Encaminhamento. 

Porto Alegre, 



Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor( a) Juiz(íza) de Direito 

Da Vara Cível do Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre - RS 

Processo n. 1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador signatário, 

nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA ell) epígrafe, vem, 

respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência, nos termos do art. 

535, I e li, CPC, opor Embargos de Declaração {com efeitos infringentes}, nos 

termos das razões a seguir expostas: 

1. Na r. decisão de fls. 447, entendeu este MM. Juízo "in verbis": 

"( ... ) De posse do número e demais dados, expeça-se ofício ao 
IPERGS para que deposite 30% dos rendimentos da autora 
(ressalvados os descontos obrigatórios) em dita conta, de 
modo a compor o fundo, conforme determinado na sentença. 
Quanto as depósitos anteriores, a partir de novembro de 
2013, deve a autora realizá-los, juntando memória de cálculo 
e comprovante do depósito, na referida conta, em 10 dias." 

2. Cumpre destacar Excelência, com a máxima vênia devida, que 

a decisão supra vem a caracterizar como contraditória ejou obscura, 

considerados os termos da r. sentença de fls. 188/189v. 

3. Nos termos do decidido por este MM. Juízo (fl. 189), restou 

"deferido o pedido de formação de um fundo para pagamento dos credores, no 

percentual de 30% dos vencimentos da autora, providência que deverá ser tomada 

~-: ~; 

. ~·.-, 
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pelo administrador'' (g.n.). Na sequência, restou nomeado o Sr. Claudionor 

Sachafer Sarat como administrador, determinando-se ao Cartório que tomasse 

as medidas para intimação do mesmo a fim de tomar conhecimento da 

nomeação e prestar compromisso. 

4. Verifica-se, portanto, que nunca foi atribuído à autora, 

ora embargante, qualquer ordem (ônus) no sentido de providenciar 

quaisquer depósitos relativos às retenções para formação do fundo, não 

devendo, nesse momento, data maxima venia, haver efeitos retroativos nesse 

sentido. 

5. Outrossim, depreende-se dos documentos ora juntados: 

(i) a autora somente conseguiu fazer cumprir a decisão 

que determinou a suspensão dos descontos em folha a contar de dezembro de 

2013 (e não a partir do mês de novembro) -Demonstrativo de Pagamento de 

Pensão anexo; 

(ii) A autora diligenciou junto aos credores conhecidos 

(exceto administrador, que seria devidamente intimado) Banrisul, Caixa 

Econômica Federal, Aspecir, ASJ e Fusepergs, protocolando cópia do Edital 

publicado no Jornal Correio do Povo (fl. 215). 

6. A diligência acima referida se fez necessária, uma vez que 

os credores continuavam a debitar diretamente da conta bancária da autora, em 

que pese a suspensão ocorrida junto à folha. Ou seja, mesmo com tal 

informação, nenhum credor interessou-se, até o presente momento, ao 

menos, em habilitar seus respectivos créditos, com exceção da "Aspecir", o 

que veio a ocorrer somente em 07.04.2014 (fls.251-260)1. 

7. Sinala-se, destarte, que restou atendido pela autora a 

publicação de Edital (para convocação dos credores), nos termos do art. 761, 11, 

CPC (fl. 215-219), sendo que a publicação nos termos do art. 779 CPC é para o 

fim de extinção da obfigações. 

· 
1 Aliás, nesse sentido, importa esclarecer que, no momento oportuno, deverá o administrador 
observar, quanto às habilitações de crédito, o vencimento antecipado da dívida. Conforme cálculo 
juntado pela credora Aspecir, esta apresentou planilha mantendo o valor integral das prestações 
vincendas, sem observância, portanto, ao disposto no art. 751, I, CPC. 



\1 )f 
8. Por fim, a r. decisão de fl. 447 restou omissa quanto à J 
expedição de Oficio à URFRS para que também providencie o depósito do / 

equivalente a 30% da pensão percebida pela autora, resguardados eventuais 

descontos legais obrigatórios, conforme pedido de letra "c" (fl. 270), formulado 

pelo administrador. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, digne-se 

Vossa Excelência de conhecer dos presentes Embargos de Declaração, nos 

termos do art. 535, I e 11, CPC, conferindo aos mesmos efeitos infringentes 

para, em afastando a contradição ejou obscuridade, e a omissão apontadas: 

a) modificar a r. decisão de fl. 447, desencumbindo a autora do ônus de efetuar 

o depósito dos valores retroativos, já que se trata de tarefa que nunca lhe 

coube, mas ao administrador, que restou intimado em 08.05.2014 (fls. 260-

261); 

b) reconhecer a validade do Edital de convocação dos credores, devidamente 

publicado nos termos do art. 761, li, CPC, uma vez que não aplicada à 

hipótese a previsão do art. 779 CPC. 

c) determinar seja oficiado também à UFRGS para que providencie o depósito 

mensal junto à conta bancária vinculada a essa demanda do equivalente a 

30% da pensão percebida pela autora, conforme pleiteado pelo 

administrador, não se olvidando que o seu encaminhamento é ônus do 

último. 

Espera deferimento. 

Porto Alegre, RS, 16 de junho de 2014. 



5/6/2014 IPERGS- Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 

i 
Instituto de Prevídência do 
Estado do Rfo Grande do Sul 

Demonstrativo de 
Pagamento de Pensão 

Pensionista 

Matrícula 

Competência 

Banco 

Agência 

JOSEFINA GONCALVES DIAS 

73.00551350.05.8 

Nove mbro/2013 

041 

Conta Corrente 

0026 

3502474002 

Vantagens 

/~Código Especificação Término 

20700 VALOR COTA-PENSAO 11/2013 

Descontos 

Código Especificação Término 

81000 IPE PREVIDENCIA 11/2013 

81100 IPE SAUDE 11/2013 

89910 BANRISUL EM PRESTIM O 11/2013 

90101 CONTRI MENSAL FUSEPE 11/2013 

90102 FUSEPERGS-EM PR BCO B 11/2013 

91400 CUSTO POSTAGEM 11/2013 

91601 ASJ/EMPRE 11/2013 

91602 ASJ/M ENSALIDADE1 11/2013 
"\ 91705 ASPECIR PEC 11/2013 

91706 ASPECIR EMP 1112013 

Total Vantagens Total Descontos 
18.974,16 13.311,25 

05/06/14 
12:39:49 

Valor 

18.974,16 

Valor 

1.963,00 

588,19 

6.466,65 

21,50 

1.742,55 

1,20 

1.791,52 

16,00 

20,00 

,700,64 

Líquido 
5.662,91 

Para garantir o recebimento de seu Benefício, mantenha sua CIS-Carteira de Identificação 
Social válida. 

IPERGS- Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 
Av. Borges de Medeiros, 1945 CEP 90110-150 Porto Alegre-RS CNPJ: 92829100/0001-43 

Imprimir 
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Chuva causa. 
transtornos 

A chUVB equiValente à precipi
tação estimada para onze dias 
ocorreu, ontem, concentrada em 
pouco mala de uma hora e oca
sionou transtornos, queda de ár
vore, falta de energia ·em semáfo
ros e complicações no ~-Ur
bano, além de formar pontOs ·de 
alagamento em dlversiiB reglõee 
da Capital. Muitas ~ fo
ram pegas de~ porWlta . 
das 13ll. quando a~ enli\)J&. . 
rada se escondeu "litris de nu
VIliiB escuras. Mes!QII quem porta. 
va guarda-clluva i1M conseguiu 
se proteger da ~·JaQ.çada por 
vento forte e dõ · granizo que 
caiu, localizado, durante a tem
pestade. Segundo a ltletsol Me
teorologia, a IIi8tabllldade resul
tou da pa.ssagem de uma frente 

fria pela costa oceânica. 
N"o bairro Cidade Baixa, uma 

árvore de grande porte caiu so
bre doiB 'lefuulos. A queda danifi
cou autom6vels que estavam es
tacionados na rua Sofia Veloso. 
Nlnguêm ficou ferido. A EPI'C 
moDitorou o tráfego naquela re
l!lão e ein diversos outros pontos 
aa ddade onde ocorreram com
plicações no trAnsito. 

Já na zonil. Norte, o problema 
maiB evidente atlnl!iu a Vila 
Leão, pelo transbordíunento do 
arrolo Sarandl. Indignados, mo~
doros da região atearam fogo em 
objetos, na IMllllda Sarandl, para 
protestar. A VDaAsa Branca, que 
ilDlla sido atingida por enchente 
nos recentes temporais, não teve 
registro de cheias ontem. 
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Chuva causa. 
transtornos 

A chuva equivalente à precipi
tação estimada para onze dlas 
ocorreu, ontem, concentrada em 
pouco mais de uma hora e oca
sionou transtornoe, queda de ár-
vore, falta de energia ·em semáfo
ros e complicaçõee no tr6fego lil'
bano, além de formar pontos ·de 
alagamento em ~ reglões 
da CapitaL Multas ~ fo
ram pegas de ll1lflllW8i por Wlta . 
das 13!1. qtUIDdo a IIÜ!iJ)Iá ensoJa.. 
rada se escondeu ·~ijrás de nu
vens escuras. Mesmo quem port&
va guarda-chuVa • collllegulu 
se proteger da -1azlçada por 
vento forle e dó· granizo que 
caiu, localizado, durante a tem
pestade. Segundo a Metsul Me
teorologia, a bi&tabllldade l'llllll1-
tou da )lll888gl!lll de uma frente 

fria pela costa oceânica. 
No bairro Cidade Baixa, uma 

árvore de grande porte caiu so
bre dois velculos. A queda daolfi· 
cou lllltomóvels que estavam es
tacionados na rua Sofia Veloso. 
Ninguém fleou ferido. A EPl'C 
monitorou o tráfego naquela re
ldão e ein diversos outros pontos 
ila cidade onde ocorreram com
plicações no trânsito. 

Já na zonl!. Norte. o problema 
mais evidente atingiu a Vila 
Leão, )leio transbordamento do 
arroio SarandJ. Indignados, mora
dores da região atearam fogo em 
objetos, na avenida Sanmdl, para 
protestar. A Vila Asa Branca, que 
tinha sido atiDglda por enchente 
nos recentes temporais, não teve 
registro de cheias ontem. 

f.JA _'_A 
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Chuva causa
transtornos 

A chuva equivalente à preclpi- fria pela costa oceãnlca. 
!ação estimada para onze dlas No bairro Cidade Baixa, uma 
ocorreu, ontem, conoentrada em árvore de grande porte caiu ao
pouco mais de uma hora e oca- bre dois vefculoe. A queda dan111-
slonou transtornos, queda de ~ cou automóveis que estavam es
vore, falta de energia em semáfo- taclonados na rua Sofia Veloso. 
ros e complicações no tráfegl:l ur- Ninguém ficou ferido. A EPl'C 
bano, além de formar pontoe de monitorou o tráfego naquela re
alagamento em diversas regiões l!lão e ein diversos outros pontos 
da Capital. Muitas pesso&f! fo- éla cidade onde ocorreram com
ram pegas de ~ por wJta _ pllcaçiSes no trAmdto. 
das 13)1. quando a m.Dhá ensola- _ Já na zollà Norte, o problema 
rada se esconden . atrás de nu- mais evidente atingiu a Vila 
vens escuras. Me8lllb quem porta.. Leão, }leio transbordamento do 
va guarda-dluva ilãp conseguiu arrolo Sarandi.lndigDados, mora-

vento forte e do granizo que objetos, na avenida Sanmdl, para 
caiu, localizado, durante a tem- Jll'Oiestal'. A VDa Asa Branca, que 
pestade. Segundo a Metsul Me- lioha sido atingida por enchente 
teorologla, a lJiiJtabllldade resui- nos recentes temporais, não tere 
tou da pa.saagem de uma frente registro de chelss ontem. 

\ ~- -~~)~ \'-\ 
~-
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Chuva causa. 
transtornos 

A chuva equivalente à preclpi- fria pela costa oceânica. 
tação estimada para onze dias N"o bairro Cidade Baixa, uma 
ocorreu, ontem, concentrada em árvore de grande porte caiu so
pouco mais de uma hora e oca- bre dois~. A queda danlfl. 
stonou transtornos, queda de &-. cou lll!tomóvels que estavam es
vore, falta de energta·em aemáfo- tacionados na rua Sofia Veloso. 
roa e compllcaçóes no~ ur- Ninguém ficou ferido. A EPl'C 
bano, aléJn de formar pontos ·de monitol'Ou o tráfego naquela re
alagamento em dlvers,as regliies l!lão e ein diversos outros pontos 
da Capital. Muitas ~ fo- ila cidade onde ocorreram com
ram pegas de II1IJ]Irell8; por W1ta . pHcações no trAuslto. 
das 13h, quando a m.Dhã ensoJa. . Já na zona Norte, o problema 
rada se eseondeu · àtrás de nu- mais evidente atingiu a Vila 
vens escuras. Mesmo quem porta. Leão, )leio transbordamento do 
va guarda-clluva ilio coJUJeguiu arrolo Sanmdi Indignados, mOfl!.· 
se proteger da ái!uiL.~ por dores da região atearam fogo em 
vento forte e dó · granizo que objetos, na avenida Sarandl, para 
caiu, localizado, durante a tem- protestar. A VDa Asa Branca, que 
pestade. Segundo a l.{etsul Me- linha sido atiDglda por enchente 
teorologia, a iliStabilldade resu1- nos recentes temporais, não teve 
tou da pa8llllglllll de uma frente registro de cheias ontem. 
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Chuva causa. 
transtornos 

A chlMI equivalente à precipi
tação estimada para onze dias 
ocorreu, ontem, concentrada em 
pouco mala de uma hora e oca
sionou traDstomoe, queda de á!-
vore, falta de energta·em semáfo
roe e compllcaçóee no~ ur
bano, além de formar pontos de 
alagamento em divers!IB regiões 
da Capital. Muitas pessoas fo
ram pegas de~ por volta . 
das 18!1. quando a~ ensoJ&. . 
rada se escondeu ·atrás de nu
V\liiS escuras. Memqo quem porta
va guarda-chlMI iJio conseguiu 
se proteger da ái!uii 'lal!.çada por 
vento forte e dõ · granizo que 
caiu, Iocalizado, durante a tem
pestade. Segundo a ?.letsul Me
teorologia, a úiStabDidade resul
tou da Jlllll88flllll1 de uma frente 

fria pela costa oceânica. 
No bairro Cidade Baixa, uma 

árvore de Rl'8llde porte caiu so
bre dois wiCuloe. A queda danlti
cou 11Utom6veis que estavam es
taclonadoe na rua Sofia Veloso. 
Ninl!uêm ficou ferido. A EP1'C 
moliltorou o tráfego naquela re
l!ião e ein diversos outroe pontos 
ila cidade onde ocorreram com
plicações no trânsito. 

Já na zona Norte, o problema 
mais evidente atingiu a Vila 
Leão, Pelo transbordamento do 
arroio Sarandi. Indlguadoe, mo~
dores da região atearam fogo em 
objetos, na awnlda Sanmdl, para 
protestar. A VDaAsaBranca, que 
tinha sido atingida por enchente 
noe recentes temporais, não teve 
registro de cbelas ontem. 

_ ____ RECEBIDO 
··?a. ,.., _... ~./ 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

SUBSTABELECIMENTO 

SUBSTABELEÇO, com reserva de iguais para 

m1m, na pessoa do Advogado JOÃO AUGUSTO 

BITENCOURT, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB-RS sob o 

n° 65.314, com endereço na Rua Barão do Cerro Largo no 11, 

sala 604, bairro Menino Deus, nesta capital, os poderes que 

me foram conferidos por CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, 

podendo dito advogado, em conjunto ou isoladamente, 

praticar os atos processuais necessários ao desempenho dos 

poderes outorgados na Ação de Insolvência Civil, processo n. 

001/1.12.0295265-9, que tramita perante a Vara Cível do Foro 

Regional do Partenon da Comarca de Porto Alegre-RS. 

Porto Alegre, 16 de junho de 2014. 

P/p Domin os dos Santos Bitencourt 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO PARTENON 
DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, já qualificado nos 

autos, na condição de Administrador da Massa 

Insolvente de JOSEFINA GONÇALVES DIAS, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, tendo em 

vista o despacho veiculado pela Nota de Expediente n. 

685/2014, expor e requerer: 

1. Preambularmente, requer que os procuradores 

constituídos sejam devidamente cadastrados. 

2. O requerente informa que providenciou no protocolo do 

ofício n. 576/2014, junto ao Instituto de Previdência do Estado do 

Rio Grande do Sul, conforme comprovante anexo. 

3. O despacho em apreço olvidou-se da remessa de ofício 

à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conforme requerido à 

fi. 270, no sentido de efetuar o desconto de 30% dos rendimentos 

s: 

da autora, providência que se impõe com a devida urgência, f.) 
r-J!Jd : 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

fazendo constar o número da conta judicial aberta junto ao Banco 

do Estado do Rio Grande do Sul. 

4. Por outro lado, diversamente do que pede a autora (item 

"a" - fi. 455), cabe-lhe o dever de depositar em juízo os valores 

correspondentes ao fundo, mês a mês, corrigidos monetariamente e 

com acréscimo de juros, o equivalente a 30% dos vencimentos 

recebidos a partir do dia 14 de novembro de 2013 (dia imediato após a 

sentença declaratória de insolvência), até que os descontos diretamente 

nas fontes pagadores sejam efetivados, sob pena de maiores 

prejuízos aos credores que não tiveram o privilégio de cobrar seus 

créditos por meio de desconto em folha autorizado pela autora. 

Trata-se de medida adequada para que seja dado tratamento 

igualitário aos credores, a partir da decretação da insolvência. 

Em face do exposto, reiterando os pedidos de fls. 

266/271, postula pelos seguintes provimentos judiciais: 

~ a) oficiar, com urgência, à Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS, determinando que efetue o desconto de 

30% dos rendimentos da autora, tendo por base de cálculo o 

montante que resultar após a dedução, apenas, dos descontos 

obrigatórios, depositando o valor na conta bancária já aberta, 

vinculada ao Juízo da Massa Insolvente, mês a mês, os valores 

apurados, até ulterior determinação judicial; 

b) negar provimento aos Embargos Declaratórios opostos 

pela autora (fls. 4531455) e manter a decisão (fi. 447), no sentido de 

serem efetuados os depósitos anteriores, correspondentes aos 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

valores do fundo, mês a mês, corrigidos monetariamente e com 

juros, equivalente a 30o/o dos vencimentos recebidos a partir do dia 

14 de novembro de 2013 (dia imediato após a sentença declaratória da 

insolvência), até que os descontos diretamente nas fontes pagadoras 

sejam efetivados; 

c) aprovar a contratação de advogado para que o 

Administrador possa representar a Massa Insolvente ativa e 

passivamente, nos termos da minuta juntada anteriormente. 

d) intimar a autora a juntar aos autos cópia da declaração 

de imposto de renda, ano-base de 2012, exercício de 2013 e ano

base de 2013, exercício de 2014. 

e) determinar que os signatários sejam devidamente 

cadastrados, a fim de serem evitados prejuízos processuais. 

f) mandar intimar o Ministério Público. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 17 d o de 2014. 

P/p Dom1 gos dos Santos Bitencourt 

P/p~Bg 
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ESTADO DO RIO GRMIDEDO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 

AV. Cel. Aparício Borges, 2025- CEP:90680570Fone: 51-3336-7588 

Ofício n2: 

Processo n2: 

Natureza: 

Autor: 
Réu: 

Porto Alegre, 05 de junho de 2014. 

576/2014- ao responder, mencionar o n2 do processo 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 

Josefina Gonçalves Dias, CPF: 167.879.940-87, RG: 8010832651 

Aspecir e outros 

Senhor Presidente: 

Requisito a Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de ser 

transferido para o BANRISUL, na agência 0621, em conta vinculada ao presente feito, todos 

os meses, o valor correspondente a 30% dos rendimentos da autora supraqualificada, de 

modo a compor o fundo, conforme determinado em sentença. 

Saudações, 

limo Sr. 

. " ........ ~--. ........ "\. 

/-N~Iita Tere~ Davoglio 
'--tMza.-de Direito --·-

···-· 
Presidente do Instituto de Previdência do Estado do RS - IPE 

Avenida Borges de Medeiros, n2 1945 

PORTO ALEGRE/AS- CEP:90110-150 

ossig 
28-133-

1 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

2012 e 2013. 

Por fim, intime-se a autora, bem como o MP, para que se manifestem acerca da 

contratação de advogados pelo administrador e da pretensão honorária, nbs termos da 

minuta de fls.274/275. 

Cadastrem-se o administrador judicial e seus procuradores. 

Intimem-se, inclusive o MP. 

Diligências legais. 

Em 04/07/2014 

Nelita Teresa Davoglio, 

Juíza de Direito . 

.---------·-...-----·--··----------------·--------·-------······-··-
Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: NELITA TERESA DAVOGLIO 
Nº de Série do certificado: 39A773CC3E13A20E8EE9FE380639D688 

Data e hora da assinatura: 04/07/2014 11:32:33 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 
http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 
0011120295265900120142428615 

Número Verificador: 0011120295265900120142428615 2 



EST.ADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 
AV. Cel. Aparício Borges, 2025- CEP:90680570Fone: 51-3336-7588 

Ofício n2: 
Processo n2: 
Natureza: 
Autor: 
Réu: 

Porto Alegre, 14 de julho de 2014. 

680/2014 - ao responder, mencionar o nº do processo 
001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Declaratória de Insolvência 
Josefina Gonçalves Dias, CPF 167.879.940/87, RG 8010832651 
Aspecir e outros 

Senhor(a) Reitor(a): 

Requisito a Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de ser 
transferido para o BANRISUL, na agência 0621, conta nº 284614.6-44, conta vinculada ao 
presente feito, todos os meses, o valor correspondente a 30% dos rendimentos da autora 
supraqualificada, de modo a compor o fundo, conforme determinado em sentença. 

Saudações, 

llmo(a) Sr(a). 
Reitor(a) da UFRGS 

ossíg 

28-134-

1 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 



i 

DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA 
GERÊNCIA DE PENSÕES 
SERVIÇO DE CONCESSÃO DE ORIGEM JUDICIAL 

OF. SCOJ. n.0 

OF. Jud n°: 
P. Jud. n.0

: 

1426/14 
576/2014 
001/1.12.0295265-9 

Porto Alegre, 04 de Julho de 2014. 

Vara: 
Comarca: 

Cível Foro Regional Partenon -
Porto Alegre 

Autor{ a): 
P .Pensão n°: 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS 
71.869/11 

Meritíssimo{a) Juiz{a): 

Em respeito a determinação judicial, estampada no ofício 

supracitado, informamos que as providências já foram tomadas; conforme documento em 

anexo. De forma que será transferido para ao Banrisul, agência 0621, em conta vinculada 

ao presente feito, todos os meses, o valor correspondente a 30% dos rendimentos da autora

- pensionista JOSEFINA GONCALVES DIAS (matrícula 7300551350058). 

Atenciosamente 

Em 04 de julho de 2014. 

~~ 
Pltamê Sandri Westphalen . . 

Exmo. Sr. Dr. 
M.M. Juiz de Direito da Vara Cível - Foro Regional Partenon 
Av. Cel. Aparício Borges, 2025 - Partenon 
Porto Alegre - RS 
CEP: 90.680-570 

De acordo com os termos a 
encaminhe-se à Assessor 

Em --=----=--H----:--=----=---

..... :. 

(.'-f 



IPERGS Consulta de Assentamentos 04107114 11:15:16 

Mostrar Assentamentos a partir de 20 I 6 I 2014 

Beneficio Nro Processo : 71869111 
------------------- ·--------------- ----- ------·---------------···-·--·- ----···-·-- -- --· --···---···-· ---------------- ----------------- ------~- ------------------------------

Assentamento Objeto 
Data 
Hora 
Operador 
Terminal 
Atributo 
Valor anterior 
Valor atual 
COMENTARIOS 

COTA PENSAO - 7300551350058 
20 I 6 I 2014 
17 : 43 : 20 
32318 MARIA DE LOURDES BARILI 
TXIMS661 
INCLUSAO DE LANCAMENTO 

83500 
CFE OF 576114 DA VARA CIVELIPARTENON 
PRC 001111202952659 - 30% DOS RENDIMEN
TOS A SER DEPOSITADA EM CONTA VINCULADA 
AO PROCESSO - BANRISUL - AGENCIA 0621 

PRO : PEN-CON 7300551350009 _____________________________________ API 
PEN-CON EXECUTADA COM SUCESSO PROCERGS 

.\ 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 842/2014, expedida em. 16 de julho 

de 2014, foi disponibilizada na edição nº 5360 no Diário da Justiça Eletrônico 

do dia 17/07/2014, considerando-se publicada no primeiro dia útil que ~e 

seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

(CNJ 0038130-001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) - Josefina Gonçalves 

Dias (pp. Fernando Soares Witt e Francisco 

Gonçalves Dias Júnior) X 

e Silva) Thania Maria Duarte 

S.A. (pp. Cassio Magalhães 

Aspecir (pp. 

e Portocred 

Medeiros e 

Vanessa Escobar Prestes). Intimado: Cláudionor 

Schafer (pp. João Augusto Bitencourt, Domingos 

dos Santos Bi tencourt e Vanessa Bi tencourt) . 

Vistos. Conheço dos embargos (fls. 453/455), 

posto que tempestivos, dado-lhes provimento, 

vez que, efetivamente, a sentença de 

fls .188/190 determinou a formação de um fundo 

para pagamento dos credores, no percentual de 

30% dos vencimentos da autora, providência a 

ser tomada pelo administrador. Logo, a demora 

na constituição do fundo não pode ser atribuída 

à autora, pois não era seu o encargo de 

providenciar a constituição do fundo. Deste 

modo, revogo a decisão de fl. 44 7 no i tem que 

determinou que a autora efetuasse o depósito 

dos valores a contar de novembro de 2013, pelas 

razões acima expostas. Com relação à publicação 

do edital, dispõe o art.761 - CPC - II que o 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

juiz : "mandará expedir e di tal, convocando os 

credores para que apresentem, no prazo de (20) 

dias, a declaração do crédito, acompanhada do 

respectivo título. " o CPC não esclarece como e 

onde será publicado este tipo de edital. No 

entanto, adota-se a o disposto no do art. 779 .

uma vez no órgão oficial e outra em jornal 

local vez que di ta regra se refere 

especificamente ao processo .de insolvência e 

tem sido admitida pela jurisprudência. Assim, 

deverá ser providenciado pela insolvente a 

publicação na imprensa oficial, como já 

determinado na fl. 447. De outro lado, defiro o 

pedido de expedição de ofício à UFRGS, 

requerido pela autora e pelo administrador 

judicial (fls. 455 e 464) para que deposite 30% 

dos rendimentos da autora (ressalvados os 

descontos obrigatórios) na conta judicial 

vinculada ao feito já aberta, de modo a compor 

o fundo. Defiro, ainda, o pedido formulado pelo 

administrador na letra "d", fl. 465, devendo a 

autora juntar aos autos, no prazo de 10 dias, 

as declarações de rendimentos ano-base 2012 e 

2013. Por fim, intime-se a autora, bem como o 

MP, para que se manifestem acerca da 

contratação de advogados pelo administrador e 

da pretensão honorária, nos termos da minuta de 

fls.274/275. Cadastrem-se o administrador 

judicial e seus procuradores. Intimem-se, 

inclusive o MP. Diligências legais. "Ofício à 

edital contêm 758 caracteres, disposição 

devendo a 

e 

parte recolher as custas de 
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PODER JUDICIÁRIO 

· publicação. " 

Porto Alegre, 

Escrivão(ã) I Ofici 



Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO I FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. N°. 810/2014 

Porto Alegre, 16 de julho de 2014. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito Judicial 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judicial 

abaixo especificado no dia 15/07/2014: 

Processo: N°. da Guia Autor 

001/1.12.0295265-9 001.14/0101299 Josefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

n C\ c______--
aral da Silv 

Excelentíssirno (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara Cível do Foro Regional Partonon 
Comarca de Porto Alegre 

= 

Valor 

R$ 5.978,95 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 



,?'--.,, 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Vara Cível 
Do Foro Regional do Partenon 
Comarca de Porto Alegre -RS 

Processo nº 001/1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurado signatário, 

nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA, processo em epígrafe, vem, 

respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência, atendendo à r. decisão 

de fls. (NE 842/2014), expor e requerer o que segue: 

1. Inicialmente, neste ato, promove a autora a juntada das 

DIRPFs, exercícios 2013 e 2014, conforme determinado por este MM. Juízo. 

2. Com relação aos honorários, de acordo com a "Minuta de 

Contrato" de fls. 274 e 275, verifica-se que provavelmente os mesmos restarão 

limitados a R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que os 10% (dez por cento) sobre 

montante do passivo já supera em muito a proposta menor (Cláusula Terceira). 

3. Desconhece a autora, efetivamente, se haverá maiores 

questões a serem discutidas junto a este Juízo com relação aos seus débitos, a 

justificar a observância ao art. 766, 11, CPC, uma vez que, em princípio, nada tem a 

contender com relação aos credores que vierem a se habilitar. 

Página 1 de 2 



4. Assim, não saberia a autora estabelecer, neste momento, se os 

profissionais, cuja contratação pretende o Administrador, não teriam tão somente a 

função de fiscalizar os interesses do último. Por este ângulo, eventuais honorários 

deveriam ser suportados pelo próprio Administrador. 

5. Por outro lado, o trabalho do Administrador, que não é 

profissional do direito, demandará a análise dos eventuais créditos a serem ainda 

habilitados, bem como a sua consonância com os dispositivos legais aplicáveis ao 

processo de insolvência, o que justificaria a contratação de advogados para 

assessorá-lo nesse desiderato. 

6. Nesse sentido, parece razoável o pagamento dos R$ 6.000,00 

(seis mil reais) para acompanhamento desta e das demais fases da insolvência em 

questão, se assim entender Vossa Excelência. Contudo, entende a autora que 

retirados esses valores daqueles que vierem sendo arrecadados pela massa, deve

se pensar em um parcelamento maior do que o constante da proposta. Verifica-se 

que as 06 (seis) parcelas equivaleriam a aproximadamente 20% (vinte por cento) 

da arrecadação mensal que fará jus a massa (fundo constituído para pagamento dos 

credores, a partir da transferência de 30% das pensões da autora oriundos do IPERGS 

e UFRGSJ. 

7. Por fim, informa a autora que efetuará o devido pagamento da 

Guia de Custas do Edital, conforme determinado, na data de 31.07.2014, quando 

receberá a pensão, pois no momento não dispõe dos valores. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, digne-se 

Vossa Excelência de determinar o devido prosseguimento ao feito. 

Espera deferimento. 
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NOME: Josefina Gonçalves Dias 

CPF: 167.879.940-87 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Houve mudança de endereço? 

Josefina Gonçalves Dias 

15/01/1951 

Não 

IMPOSTO SOBRE A RENDA· PESSOA FÍSICA ~i 
EXERCÍCIO 2013 Ano-Calendário 2012 . ..ef. 

CPF: 167.879.940-87 

Título Eleitoral: 038570010477 

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? 

Endereço: Rua Alcebíades Antônio dos Santos 

Complemento: Bairro/Distrito: Nonoai 

Município: Porto Alegre UF: RS 

CEP: 91720-580 DDD/Telefone: 51 85336265 

~tureza da Ocupação: 62 - Aposentado, militar reformado e pensionista de previdência oficial portador de moléstia grave 

Ocupação Principal: 

Tipo de declaração selecionada: Declaração Retificadora 

Nº do recibo da declaração 380722904018 
anterior do exercício de 2013: 

DEPENDENTES 

Sem informações 

ALIMENTANDOS 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR 

NOME DA FONTE RENO. CONTR. 
CNPJ/CPF RECEBIDOS DE PREVID. 

PAGADORA PES. JURÍDICA OFICIAL 

~RGS -Instituto de Previdência 92.829.100/0001-43 17.426,63 1.486,14 
Estado do RGS 

UFRGS - Universidade Federal do 92.969.856/0001-98 0,00 0,00 
Rio Grande do Sul 

TOTAL 17.426,63 1.486,14 

IMPOSTO 
RETIDO NA 

FONTE 

3.478,54 

391,02 

3.869,56 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR 

Sem informações 

(Valores em Reais) 

13º SALÁRIO 

0,00 

2.586,32 

2.586,32 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES 

Sem informações 



NOME: 

CPF: 

Josefina Gonçalves Dias 

167.879.940-87 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS 

,, 
IMPOs:o SOBRE A RENDA- PESSOA FÍSICA 4'f 
EXERCICIO 2013 Ano-Calendário 2012 ( 

Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto se recebidas por médico-residente, 
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não 
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços 

Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer 
caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente 

Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS 

Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel 
residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital 

Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes 

Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 
anos ou mais 

Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente 
em serviço 

·~ 
Beneficiário CPF CPF/CNPJ da Fonte Nome da Fonte 

Pagadora Pagadora 

Titular 167.879.940-87 92.969.856/0001-98 UFRGS - Universidade Federal do 
RGS 

Titular 167.879.940-87 92.829.100/0001-43 IPERGS - Instituto de Previdência do 
Estado do RGS 

Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias 

Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, 
exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados 

Transferências patrimoniais - doações e heranças 

Parcela isenta correspondente à atividade rural 

Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário 

75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por 
servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais 

Incorporação de reservas ao capital I Bonificações em ações 

Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, recebidas por médico-residente, exclusivamente 
para proceder a estudos ou pesquisas 

·~nefícios indiretos e reembolso de despesas recebidos por voluntário da Fita, da Subsidiária Fita no Brasil ou 
_ J Comitê Organizador Brasileiro (LOC} que auxiliar na organização e realização das Copas das Confederações 
Fila 2013 e do Mundo Fita 2014 

Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar 

Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações 
realizadas até R$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações 

Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R$ 20.000,00 em cada 
mês 

Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e 
fundos de investimento imobiliário) 

Rendimento bruto, até o máximo de 60%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com 
trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados 

Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros 

Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 

Outros 

Demais rendimentos isentos e não tributáveis dos dependentes 

TOTAL 

(Valores em Reais} 

Valor 

0,00 

o.oo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

245.750,15 

30.977,94 

214.772,21 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

245.750,15 



NOME: 

CPF: 

Josefina Gonçalves Dias 

167.879.940-87 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 
IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA l ~ 
EXERCÍCIO 2013 Ano-Calendário 2012 '-\ 

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA I DEFINITIVA 

13º salário 

Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos 

Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em 
moeda estrangeira 

Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie 

Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de 
investimento imobiliário) 

Rendimentos de aplicações financeiras 

Rendimentos recebidos acumuladamente 

Outros rendimentos recebidos pelo Titular 

13º salário recebido pelos dependentes 

Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes 

~tros rendimentos recebidos pelos Dependentes 

TOTAL 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM 
EXIGIBILIDADE SUSPENSA) 

Sem informações 

(Valores em Reais) 

2.586,32 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.586,32 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM 
EXIGIBILIDADE SUSPENSA) 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES 

Sem informações 

IMPOSTO PAGO I RETIDO 

r-posto complementar: 

Imposto pago no exterior: 

Imposto devido com os rendimentos no exterior: 

Imposto devido sem os rendimentos no exterior: 

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto {limite legal): 

Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004): 

Imposto retido na fonte do titular 

Imposto retido na fonte dos dependentes 

Carnê-Leão do titular 

Carnê-Leão dos dependentes 

PAGAMENTOS EFETUADOS 

CÓD. NOME DO BENEFICIÁRIO 

Titular 

38 UFRGS- Universidade Federal do RGS 

DOAÇÕES EFETUADAS 

Sem informações 

CPF/CNPJ 

92.969.856/0001-98 

NIT 
EMPREGADO 
DOMESTICO 

VALOR PAGO 

146,00 

(Valores em Reais) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.869,56 

0,00 

0,00 

0,00 

(Valores em Reais) 

PARC.NÃO 
DEDUTÍVEL 

0,00 



NOME: Josefina Gonçalves Dias 

CPF: 167.879.940-87 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 
IMPOSTO SOBRE A RENOA - PESSOA FÍSICA ) . 

EXERCÍCIO 2013 Ano-Calendário 2012 ~~ 
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais) 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO SITUAÇÃO EM 

31/12/2011 31/12/2012 

12 IMOVE'"" DE MORADIA, PARTICIPAÇÃO EM 50% DO IMÓVEL COM O . 
CÔNJUGE FRANCISCO GONÇALVES DIAS. CPF 002.104.550-04 

168.577,90 168.577,90 

105- Brasil 

TOTAL 168.577,90 168.577,90 

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS 

Sem informações 

~FORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO 

Sem informações 

ESPÓLIO 

Sem informações 

DOAÇÕES A PARTIDO$ PQLÍTICOS 

Sem informações 

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA 

Sem informações 



NOME: Josefina Gonçalves Dias 

CPF: 167.879.940-87 IMPos:o SOBRE A RENDA- PESSOA FÍSICA lt< 
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCICIO 2013 Ano-Calendário 2012 [ 

RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS OEDUÇÕES LEGAIS 
RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS 

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular 

Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes 

Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular 

Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes 

Recebidos acumuladamente pelo titular 

Recebidos acumuladamente pelos dependentes 

Resultado tributável da Atividade Rural 

TOTAL 

DEDUÇÕES 
Contribuição à previdência oficial 

Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente) 

Contribuição à previdência complementar e FAPI 

Dependentes 

Despesas com instrução 

'\3spesas médicas 

Pensão alimentícia judicial 

Pensão alimentícia por escritura pública 

Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente) 

Livro caixa 

TOTAL 

IMPOSTO DEVIDO 
Base de cálculo do imposto 

Imposto devido 

Dedução de incentivo 

Imposto devido I 

Contribuição Prev. Empregador Doméstico 

Imposto devido 11 

Imposto devido RRA 

Total do imposto devido 

IMPOSTO PAGO 

Imposto retido na fonte do titular 

lmp. retido na fonte dos dependentes 

Carnê-Leão do titular 

~rnê-Leão dos dependentes 

Imposto complementar 

Imposto pago no exterior 

Imposto retido na fonte (Lei n2 11.033/2004) 

Imposto retido RRA 

Total do imposto pago 

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 
Bens e direitos em 31/12/2011 

Bens e direitos em 31/12/2012 

Dívidas e ônus reais em 31/12/2011 

Dívidas e ônus reais em 31/12/2012 

Informações do cônjuge ou companheiro 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
Rendimentos isentos e não tributáveis 

Rendimentos sujeitos à tributação 
exclusiva/definitiva 

Rendimentos tributáveis - imposto com 
exigibilidade suspensa 
Depósitos judiciais do imposto 

Imposto pago sobre Ganhos de Capital 

Imposto pago Ganhos de Capital Moeda 
Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações 
Financeiras 
lmnm:tn n::1nn !>nhrP. RP.nda Variável 

IMPOSTO A RESTITUIR 

15.794,49 SALDO DE IMPOSTO A PAGAR 

0,00 

0,00 PARCELAMENTO 

0,00 Valor da quota 

0,00 Número de Quotas 

0,00 

0,00 

0,00 

3.869,56 
0,00 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

0,00 Banco 

0,00 Agência (sem DV) 

0,00 Conta para crédito 

0,00 

0,00 

0,00 

3.869,56 

245.750,15 

2.586,32 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Total do imposto retido na fonte (Lei n2 11.033 
/2004), conforme dados informados pelo 
contribuinte 

Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e 
Candidatos 
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital -
Moeda Estrangeira em Espécie 

Imposto devido sobre Ganhos de Capital 

Imposto devido sobre ganhos líquidos em 
Renda Variável 

Imposto devido sobr~ Ganhos d~ C~pital ~oeda 

17.426,63 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

17.426,63 

1.486,14 
0,00 

146,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.632,14 

3.869,56 

0,00 

0,00 

o 

041 

0026 
350247400 2 

168.577,90 

168.577,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



NOME: JOSEFINA GONCALVES DIAS 

CPF: 167.879.940-87 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

Nome: 

Data de Nascimento: 

JOSE FINA GONCAL VES DIAS 

15/01/1951 

Houve mudança de endereço? Não 

IMPOSTO SOBRE A RENDA- PESSOA FÍSICA~~., 
EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 201 ~ 

CPF: 167.879.940-87 

Título Eleitoral: 038570010477 

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não 

Endereço: Rua ALCEBIADES ANTONIO DOS 
SANTOS 

Número: 585 

Complemento: Bairro/Distrito: NONOAI 

Município: Porto Alegre UF: RS 

CEP: 91720-580 DDD/Telefone: (51) 8533-6265 

~atureza da Ocupação: 

vcupação Principal: 

62 - Aposentado, militar reformado e pensionista de previdência oficial portador de moléstia grave 

Tipo de declaração selecionada: Declaração Retificadora 

Nº do recibo da declaração 155 34 41 
anterior do exercício de 2014: 

0 2 314 

DEPENDENTES 

Sem informações 

ALIMENTANDOS 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (Valores em Reais) 

REND. IMPOSTO NOME DA FONTE 
PAGADORA CNPJ/CPF RECEBIDOS DE 

PES. JURÍDICA 

CONTR. 
PREVID. 
OFICIAL 

RETIDO NA 132 SALÁRIO 
FONTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 92.969.856/0001-98 0,00 0,00 0,00 2.746,67 
r---19 GRANDE DO SUL 

I OTAL 0,00 0,00 0,00 2.746,67 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES 

Sem informações 



NOME: JOSEFINA GONCALVES DIAS 

CPF: 167.879.940-87 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 
IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA ~?:; 
EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013~ 

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS 

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto as da linha 15, exclusivamente para 
proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o 
doador, nem importem contraprestação de serviços 

02. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em 
qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez 
permanente 

03. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e 
FGTS 

04. Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel 
residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital 

05. Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes 

u6. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 
anos ou mais 

07. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por 
acidente em serviço 

Beneficiário CPF CNPJ da Fonte Pagadora Nome da Fonte 
Pagadora 

Titular 167.879.940-87 92.829.100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 

Titular 167.879.940-87 92.969.856/0001-98 

08. Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias 

ESTADO DO RGS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

09. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 
Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados 

'[" Transferências patrimoniais - doações e heranças 

11. Parcela isenta correspondente à atividade rural 

12. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário 

13. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira 
por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais 

14. Incorporação de reservas ao capital I Bonificações em ações 

15. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para 
proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação 
profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec 

16. Benefícios indiretos e reembolso de despesas recebidos por voluntário da Fita, da Subsidiária Fita no 
Brasil ou do Comitê Organizador Brasileiro (LOC) que auxiliar na organização e realização das Copas das 
Confederações Fita 2013 e do Mundo Fita 2014 

17. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar 

(Valores em Reais) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

255.028,13 

Valor 

222.228,44 

32.799,69 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

" "" 



NOME: JOSEFINA GONCALVES DIAS 

CPF: 167.879.940-87 IMPOSTO SOBRE A RENDA- PESSOA FÍSICA kt: 
DECLARAÇÃO DE AJUST~ ANUAL EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013 J-S 
19. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R$ 0,00 
20.000,00 em cada mês 

20. Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias; de futuros e 0,00 
assemelhados e fundos de investimento imobiliário) 

21. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com 0,00 
trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados 

22. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros 0,00 

23. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 0,00 

24. Outros 0,00 

TOTAL 255.028,13 

'~NDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA I DEFINITIVA (Valores em Reais) 
- . 
01. 13Q salário 2.746,67 

02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos 0,00 

03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira 0,00 

04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie 0,00 

05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e 0,00 
fundos de investimento imobiliário) 

06. Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 

07. Rendimentos recebidos acumuladamente 0,00 

08. 13Q salário recebido pelos dependentes 0,00 

09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes 0,00 

1 O. Juros sobre capital próprio 0,00 

11. Participação nos lucros ou resultados 0,00 

:Outros 0,00 

TOTAL 2.746,67 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM 
EXIGIBILIDADE SUSPENSA} 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM 
EXIGIBILIDADE SUSPENSA) 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR 

Sem informações 

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES 

Sem informações 

IMPOSTO PAGO I RETIDO 

Sem informações 



NOME: JOSEFINA GONCALVES DIAS 

CPF: 167.879.940-87 IMPOSTO SOBRE A RENDA· PESSOA FÍSICA t.t91 
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2014 ANO-CALENDÁRIO 2013 

PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais) 

CÓD. NOME DO BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ do Beneficiário NIT VALOR PAGO PARC. NÃO 
EMPREGADO DEDUT~EL 

Titular 

38 UFRGS- UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RGS 

DOAÇÕES EFETUADAS 

Sem informações 

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 

92.969.856/0001-98 

DOMESTICO 

234,00 0,00 

(Valores em Reais) 

SITUAÇÃO EM 

31/12/2012 31/12/2013 
?-~------------~------------------------------------------~----------------------

TOTAL 

IMÓVEL DE MORADIA, PARTICIPAÇÃO EM 50% DO IMÓVEL COM O 
CÔNJUGE FRANCISCO GONCALVES DIAS. CPF 002.104.550-04 
105- Brasil 

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS 

Sem informações 

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO 

Sem informações 

ESPÓLIO 

Sem informações 

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS 

.~,m informações . 

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA 

Sem informações 

168.577,90 168.577,90 

168.577,90 168.577,90 



;· 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Vara Cível 

Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre - RS 

Processo n2 001/1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador signatário, nos autos 

da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA proposta, processo em epígrafe, vem, D 
respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência, requerer a juntada da Guia de 

Custas de Edital, devidamente paga, conforme determinado por este MM. Juízo. 

Espera deferimento. 

Porto Alegre, RS, 31 de julho de 2014. 

OAB/RS 45.526 



r 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Vara Cível do Foro Regional Partenon da Comarca de Porte> Alegre 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS 

Processo: 001/1.12.0295265-9 
Número CNJ: 
Requerente: 
Requerido: 
Natureza: Custas de Atos Isolados 

-+ Pagante: Josefina 

TABELA DESPESA 
EDITAL.l .... Despesas com Publicação de Edital (758 carct) 

BANRISUL CUSTAS JUDICIAIS 112 

*** CODIGO DE BARRAS *** 
·9630000000 75800041111 02014083010 01140194477 

L__ _____ . *** LINHA DIGITAVEL *** 
~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~-~~.S6300000008758000411119020140830108011401944779 

' " l '. '. 

FORMA DE PGTO: DINHEIRO 

~04081408 246 00013331072014 **********75,80R 
t3EA5D7F57CF8B48E28C050A33080C610307 

fRVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515 
OUVIDORIA: 0800-644.2200 

--··-······ -- Q -------···--------·--·-

I Nº da Guia 
1 oo1.14/o194477 

TOTAL: 

Data de Emissão 
31/07/2014 

URC atual: 27,6800 

UPF atual: 14,5500 

Via da Parte 

VALOR 
75,80 75,8000 R$ 

75,80 

I 

i' 

~ 
~ 
~~ 



/ processo 11202952659 

processo 11202952659 
Foro Regional do Partenon Cartório da Vara Cível 
Enviado: terça-feira, 5 de agosto de 2014 11:48 
Para: DAG - Publicação de Editais 
Anexos: Edital de Intimação do PúbNl.odt (20 KB) 

Prezados, 

Bom Dia, 

Page 1 of1 

Venho, por meio deste, solicitar a publicação do edital em anexo, contendo 758 
caracteres. 

Informo outrossim que a guia 001.14/0194477 foi devidamente paga. 

att. 
Vara Cível. 



2 Disponibilização; Quarta-feira, 06 de Agosto 2014 I Edição N° 5.374 

DEPÓSITO DE NO MINIMO 30% (TRINTA POR CENTO) 
DO VALOR EXEQUENDO, INCLUSIVE CUSTAS 
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, 
PODERÁ(ÃO) O(A)(S) EXECUTADO(A)(S) TAMBÉM 
REQUERER SEJA(M) ADMITIDO(S) A PAGAR O 
RESTANTE EM ATÉ SEIS (06) PARCELAS MENSAIS, 
ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 
DE 1% (UM POR CENTO) AO M~S. E, NÃO O FAZENDO, 
SERÃO TIDOS COMO VERDADEIROS OS FATOS 
ARTICULADOS PELO AUTOR NA INICIAL. 
PORTO ALEGRE, 02 DE JUNHO DE 2014. 
SERVIDOR: 
LETICIA DE BEM, ESCRIVÃ. 
JUIZ: JORGE ALBERTO VESCIA CORSSAC. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
1' VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL SARANDI-
COMARCA DE PORTO ALEGRE . 
PRAZO DE: 1 O DIAS. 
NATUREZA: PRODUÇÃO E TRÁFICO ILjCITO DE 
DROGAS 
PROCESS0:001/2.13.0089475-8 
(CNJ:.0387548-74.2013.8.21.0001). 
AUTOR(A) DO FATO: WELLINGTON OLIVEI!IA VEDOY. 
OBJETO: INTIMAÇÃO DE WELLINGTON Í)LIVEIRA 

----------------- VEDOY, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO- CIVEL 
VARA DE FAMILIA E SUCESSOES 
DO FORO REGIONAL ALTO PETRÓPOLIS 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 

SABIDO, DIANTE DA INÉRCIA DO PROCURADOR 
CONSTITUIDO, PARA NOMEAR OUTRO Oj:FENSOR, 
NO PRAZO DE 10 DIAS, SENDO QUE NO SIL,fNCIO OU 
INÉRCIA HAVERÁ NOMEAÇÃO DE DEFENSOfl PÚBLICO 
PARA PROSSEGUIR NA SUA DEFESA. ·'' 
PORTO ALEGRE, 05 DE AGOSTO DE 2014. 
SERVIDOR: LUIZ FERNANDO ARAUJO ROhJM. 
JUIZ: VIVIANE DE FARIA MIRANDA. ·' 

LIMITES DA INTERDIÇÃO: TOTAL. CAUSA DA 
INTERDIÇÃO: CID 10- F 01. PRAZO DA INTERDIÇÃO: 
DEFINITIVA. CURADOR(A) NOMEADO(A): ZILDA 
MORAITIS. O PRAZO DESTE EDITAL É O DO ART. 1.184 
DO CPC. 
PORTO ALEGRE, 05 DE AGOSTO DE 2014. 
SERVIDOR: RENATA BRITO OLMEDO. 
JUIZ: LUIS FRANCISCO FRANCO. 

EDITAIS N°46657 46661 
BEL. CALIXTO WENZEL, OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 
DAS PESSOAS NATURAIS DA 1' ZONA DE PORTO 
ALEGRE, FAZ SABER QUE PRETENDEM CASAR: 
JONATHA ALCANTARA CAMPOS DIAS E GABRIELA 
VIDAL GUIMARÃES; RODRIGO CALEGARO DA SILVA E 
ELISA MARCHEZAN TONIAL; LUIZ FERNANDO 
ODERICH E JANE MARIACASTIGLIA; FÁBIO AUGUSTO 
DAL CASTEL E DÉBORA PAGANI; DENNIS WILLIAN DE 
SOUZA SARKIS E VIRGINIA HAAG ORTMANN; QUEM 
SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO OPONHA-O NA 

PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS. 
NATUREZA: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
PROCESSO: 001/1.13.0320293-0 
(CNJ:.0013139-20.2013.8.21.2001 ). 
AUTOR: SOLANGE PINTO SOUZA. -------------~-- FORMA DA LEI. RUA COMENDADOR CORUJA, 246. 
RÉU: VALDECIR DA LUZ SOUZA. 
OBJETO: CITAÇÃO DE VALDECIR DA LUZ SOUZA, 
ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, 
PARA, NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, A CONTAR 
DO TÉRMINO DO PRESENTE EDITAL (ART. 232, IV, CPC), 
CONTESTAR, QUERENDO, E, NÃO O FAZENDO, SERÃO 
TIDOS COMO VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS 
PELO AUTOR NA INICIAL. 
PORTO ALEGRE, 31 DE JULHO DE 2014. 
SERVIDOR: 
JULIO CESAR ROMERO CHAVES, 
ESCRIVÃO DESIGNADO. 
JUIZA: KATYA ZIEDE COELHO LEAL. 

E' .c DE CITAÇÃO - CIVEL 
VARA DE FAMILIA E SUCESSOES 
DO FORO REGIONAL ALTO PETRÓPOLIS 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS. 

\;)-, NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
'\ PROCESSO: 00111.13.0106953-2 

(CNJ:.0004656-98.2013.8.21.2001 ). 
A_ AUTOR: ANALUA MOREIRA DE ALBUQUERQUE. 
l \\ RÉU: MARLON CASTIGLIA CYGAINSK. 

V OBJETO: CITAÇÃO DE MARLON CASTJGLIACYGAINSK, 

~ 
ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, 
PARA, NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, A CONTAR 

~ 
DO TÉRMINO DO PRESENTE EDITAL (ART. 232, IV, CPC), 
CONTESTAR, QUERENDO, E, NÃO O FAZENDO, SERÃO 
TIDOS COMO VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS 

~ ~~~~~~I~~::. ~~g~~ULHO DE 2014. 
SERVIDOR: 
JULIO CESAR ROMERO CHAVES, 
ESCRIVÃO DESIGNADO. 
JUIZA: GJOCONDA FlANCO PITT. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL E 
INTERESSADOS 
VARA CIVEL DO FORO REGIONAL PARTENON
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
PRAZO DE: VINTE (20) DIAS. 
NATUREZA: DECLARATÓRIA DE JNSOLV~NCIA 
PROCESSO: 001/1.12.0295265-9 
(C~.J;&038130-04.2012.8.21.3001 ). 
t.r ' JOSEFINA GONÇALVES DIAS. 
C ): INTIMAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL E DE 
IN1 r=KESSADOS, NOS TERMOS DO ART. 761 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DA DECLARAÇÃO DE 
INSOLV~NCJA DA AUTORA JOSEFJNA GONÇALVES 
DIAS, BEM COMO PARA QUE OS CREDORES 
APRESENTEM DECLARAÇÃO DE CRÉDITO 
ACOMPANHADA DO RESPECTIVO TITULO. 
PRAZO PARA HABILITAÇÃO: 20 DIAS. 
PORTO ALEGRE, 18 DE NOVEMBRO DE 2013. 
SERVIDOR: 
TARSO SIQUEIRA. 
JUIZ: NELITA TERESA DAVOGLIO. 

EDITAL DE CITAÇÃO- CIVEL 
1' VARA CIVEL 
DO FORO REGIONAL RESTINGA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS. 
NATUREZA: GUARDA 
PROCESSO: 00111.13.0157633-7 
(CNJ:.0004651-90.2013.8.21.4001 ). 
AUTOR: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES CABRAL. 
RÉU: CARLOS ALBERTO JARDIM ROSBAQUE E 
OUTROS. 
OBJETO: CITAÇÃO DE ROSELAINE GUIMARÃES 
CABRAL, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO, PARA, NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, A 
CONTAR DO TÉRMINO DO PRESENTE EDITAL (ART. 
232, IV, CPC), CONTESTAR, QUERENDO, E, NÃO O 
FAZENDO, SERÃO TIDOS COMO VERDADEIROS OS 
FATOS ARTICULADOS PELO AUTOR NA INICIAL. 
PORTO ALEGRE, 31 DE JULHO DE 2014. 
SERVIDOR: 
CRISTIANO DA SILVA MOTTA. 
JUIZ: ALAN· TADEU SOARES DELABARY JUNIOR. 

EDITAL DE CITAÇÃO CRIME 
2' VARA CRIMINAL E JECRIME 
DO FORO REGIONAL SARANDI 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
PRAZO DE: 15 DIAS. 
NATUREZA: CRIMES DE FURTO 
PROCESSO: 001/2.14.0014669-9 
(CNJ:.0001594-37.2014.8.21.5001 ). 
AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA 
RÉU: VANESSA CARINE CORREA. 
OBJETO: CITAÇÃO DO(A)(S) RÉU(RÉ)(S) VANESSA 
CARINE CORREA, INCURSO NAS SANÇÕES DO(S) 
ARTIGO 155,§4°, INCISO IV DO CÓDI(l() PENAL, 
ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E Nii,O SABIDO, 
PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DO 
COMPARECIMENTO, EM JUIZO, DO ACUSADO OU DE 
DEFENSOR CONSTJTUIDO, BEM COMOACQMPANHAR 
TODOS OS TERMOS DO PROCESSO ACIMAf!EFERIDO. 
PORTO ALEGRE, 05 DE AGOSTO DE 2014.' 
SERVIDOR: HUMBERTO LUIZ MENDES D!l.SOUZA. 
JUIZ: LEO PIETROWSKI. . 

EDITAL DE INTERDIÇÃO 
ASSIST~NCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
VARA DE FAMILIA E SUCESSOES 
DO FORO REGIONAL TRISTEZA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE. 
NATUREZA: INTERDIÇÃO 
PROCESSO: 00111.13.0015035-2 
(CNJ:.0000751-16.2013.8.21.6001 ). 
REQUERENTE: LUIZ FERNANDO RIGOTTI. 
REQUERIDO: V ANDA NAIR DA SILVA RIGOTTI. 
OBJETO: Cl~NCIA A QUEM INTERESSAR POSSA DE 
QUE FOI DECRETADA A INTERDIÇÃO DO 
REQUERIDO(A): V ANDA NAIR DA SILVA RIGOTTJ, POR 
SENTENÇA PROFERIDA EM 14110/2013. LIMITES DA 
INTERDIÇÃO: TOTAL. 
CAUSA DA INTERDIÇÃO: CID 1 O F02-3. PRAZO DA 
INTERDIÇÃO: DEFINITIVO. CURADOR(A) NOMEADO(A): 
LUIS FERNANDO RIGOTTJ. O PRAZO DESTE EDITAL É 
O DO ART. 1.184 DO CPC. PORTO ALEGRE, 04 DE 
AGOSTO DE 2014. 
SERVIDOR: RENATA BRITO OLMEDO. 
JUIZ: LUIS FRANCISCO FRANCO. 

EDITAL DE INTERDIÇÃO 
ASSJST~NCJA JUDICIÁRIA GRATUITA 
VARA DE FAMILIA E SUCESSOES 
DO FORO REGIONAL TRISTEZA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE. 
NATUREZA: INTERDIÇÃO 
PROCESSO: 00111.13.01825574 
(CNJ:.0007938-75.2013.8.21.6001 ). 
REQUERENTE: NOELMADE FATIMAMINUZ21 GAZONJ. 
REQUERIDO: JORGE LUIZ GAZONI. 
OBJETO: CI~NCJA A QUEM INTERESSAR POSSA DE 
QUE FOI DECRETADA A INTERDIÇÃO DO 
REQUERIDO(A): JORGE LUIZGAZONJ, POR SENTENÇA 
PROFERIDA EM 01/04/2014. 
LIMITES DA INTERDIÇÃO: TOTAL. CAUSA DA 
INTERDIÇÃO: CID 10- F 01. PRAZO DA INTERDIÇÃO: 
DEFINITIVA. CURADOR(A) NOMEADO(A): NOELMA DE 
FATIMA MINUZ21 GAZONJ. O PRAZO DESTE EDITAL É 
O DOART.1.184 DO CPC. 
PORTO ALEGRE, 05 DE AGOSTO DE 2014. 
SERVIDOR: RENATA BRITO OLMEDO. 
JUIZ: LUIS FRANCISCO FRANCO. 

EDITAL DE INTERDIÇÃO 
ASSIST~NCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
VARA DE FAMILIA E SUCESSOES 
DO FORO REGIONAL TRISTEZA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE. · 
NATUREZA: INTERDIÇÃO 
PROCESSO: 001/1.13.0260232-3 
(CNJ: .0011211-62.2013.8.21.6001 ). 
REQUERENTE: ELISABETE MORAITIS. 
REQUERIDO: ZILDA MORAITIS. 
OBJETO: CI~NCIA A QUEM INTERESSAR POSSA DE 
QUE FOI DECRETADA A INTERDIÇÃO DO 
REQUERIDO(A): ZILDA MORAITIS, POR SENTENÇA 
PROFERIDA EM 16/01/2014. 

FONE: (51) 32257900. 

EDITAIS DE CASAMENTOS NÚMEROS44. 405 À44.429. 
EDAIR JOSÉ CARNEIRO, OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 
DA 4' ZONA DESTA CIDADE, FAZ SABER QUE 
PRETENDEM CASAR: FELIPE PACHECO SILVA E 
RAQUEL DOS SANTOS; HERMANOTALAMINEZANOTTA 
CARNEIRO E VANESSA BARRETO FARIAS; FÁBIO 
RONCARELLI RODRIGUES E GRACIEL BUCHHORN 
QUEIRÓZ; THOMAS GIULLIANO FERREIRA DOS 
SANTOS E KAMILA MACHADO BRISCH; JONES 
SCARANTO VIACAVA E VANESSA GONÇALVES DE 
OLIVEIRA; HENRIQUE PASQUAL SANTOS E 
ANNEKATRIN FAHLKE; OSCAR RUBEN GONZALEZ 
MUJiiOZ E DENISIA CUNHA SALAU; GIUSEPPE 
FERRARO E MARIA ROSÃRIA ARISIO COZZA; JONAS 
DE OLIVEIRA MARTINS E ELISA LOPES ARAUJO; ZEBAN 
SHAH E VENEZA DE OLIVEIRA; LUIS GUSTAVO 
GUDOLLE BAUERMANN E ARACY MELINA LAUER 
RAMOS; RODRIGO FERREIRA DA SILVA E CARINA 
TRELHA DE SOUZA; FEDERICO IGNACIO RENDA E 
PATRICIA TERESINHA DARTORA; CLAUDIONOR 
JARDIM SCHUT.ZEALESSANDRAAMARAL LOUREIRO; 
CRISTI,o\\NO SANTANA DA LUZ E ANDRESSA RIBEIRO 
CARDO,SO; MAIKEL LIMA DA SILVA E LISIANE RENATA 
ROSA CORR~A DA SILVA; ALBERTO ZAMPIERI 
WEISSHEIMER E MICHELE MET.Z; ALLAN TETSUZAN 
DE LIMA TEIXEIRA E LETICIA AMARAL DA SILVA; 
ALTEMIR DA SILVA PINHEIRO E NEUSA SALETE 
MERCHEL; ELIAS DAL MORO MAITO E RAFAELA 
FESTUGATTO TARTARI; CRISTIANO WEISS MARTINS 
DE LIMA E BRUNA JALFIM MARASCHJN; JOÃO 
ALFREDO MARTINS DE MELLO E CAROLINE LANER 
BREURE; LUIZ GUStAVO CASSILATTI FURLANI E 
CAMILA COSTA PROVENZANO; CARLOS HENRIQUE 
DILL DE AZEREDO E CARLA ELISA MALLMANN; ISMAEL 
SELAU SALLES E GABRIELA SILVEIRA VAQUEIRO. 
QUEM SOUBER DEA~GUM IMPEDIMENTO, OPONHA-O 
NA FORMA DA LEI. AVENIDA OSVALDO ARANHA, N' 
374. FONES: 3224-1675 E 3225-5974. 

EDITAL DE CITAÇÃO DE TÂNIA MARAALBRECHT LEITE, 
BEM COMO DOS INTERESSADOS, AUSENTES, 
INCERTOS E DESCONHECIDOS - USUCAPIÃO 
2'VA~CIVEL 
COMARCA DE BAGÉ 
PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS. 
NATUREZA: USUCAPIÃO 
PROCESSO: 004/1.13.0013043-1 
(CNJ:.0025189-55.2013.8.21.0004). 
AUTOR: LUIZ CLÁUDIO FREITAS GUTERRES E 
OUTROS. 
RÉU: GERALDINO FREITAS MEDINA E OUTROS. 
OBJETO: CITAÇÃO DE TÂNIA MARAALBRECHT LEITE, 
BEM COMO DECLARAÇÃO DE DOMINIO SOBRE O 
IMÓVEL A SEGUIR DESCRITO. 
IMÓVEL: "UM TERRENO, ENCRAVADO DE FORMA 
RETANGULAR, SITUADO NESTA CIDADE COM AS 
SEGUINTES MEDIDAS E CONFRONTAÇ0ES: TREZE 
METROS (13,00M) A LESTE ONDE LIMITA-SE COM O 
IMÓVEL NUMERO MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS 
(1972) DA AVENIDA MARECHAL FLORIANO DE 
PROPRIEDADE DE GERALDINO FREITAS MEDINA; 
MESMI\ MEDIDA A OESTE, ONDE DIVIDE-SE COM O 
IMÓVEL DE NÚMERO MIL NOVECENTOS E SETENTA E 
UM (1971) DA AVENIDA TUPY SILVEIRA DE 
PROPRIEDADE DE CARLOS MARIO GASPARONI DE 
MELO; VINTE E TR~S METROS E CINQUENTA 
CENTIMETROS (23,50M)AO NORTE E CONFRONTA-SE 
COM O IMÓVEL N° 1980 DA AVENIDA MARECHAL 
FLORIÀIIIO DE PROPRIEDADE DE DALÉ 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; MESMA 
MEDIDAAOSULLIMITA-SE COM O IMÓVEL DE NÚMERO 
MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS (1962) DA 
AVENIDA MARECHAL FLORIANO DE PROPRIEDADE 
DE LUIZ CLAUDIO FREITAS GUTERRES E MARIA 
ELISABETH FREITAS GUTERRES, PERFAZENDO ÁREA 
DE TREZENTOS E CINCO METROS E CINQUENTA 
DECIMETROS QUADRADOS (305,50M'), CONTENDO EM 
SEU INTERIOR UM PRÉDIO DE ALVENARIA, DIVIDIDO 
EM DUAS PEÇAS COM ÁREA DE VINTE METROS 
QUADRADOS (20,00M'); LOCALIZADO NO QUARTEIRÃO 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ~TRÓ~ 
FORMADO PELA RUA VINTE E QVATRO DE MAl , AO 
NORTE; AVENIDA TUPY SILVEIRA, AO OEST ; RUA 
VENÂNCIO AIRES, AO SUL; E ,o\VENIDA MA ECHAL 
FLORIANO, AO LESTE, DE CUJO{> ALINHAMENTO DA 
AVENIDA MARECHAL FLOijiANO DISTA DE 
PROFUNDIDADE VINTE E SEIS MfTROS E CINQUENTA 
CENTIMETROS (26,50M').". ·.· 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS J'ARA CONTESTAR, 
QUERENDO, A CONTAR DO TÉ~INO DO PRESENTE 
EDITAL (ART. 232, IV, CPC),Séjll PENA DE SEREM 
PRESUMIDOS COMO VERDI\pEIROS OS FATOS 
ALEGADOS PELO(S) AUTOR(ESf;" 
BAGÉ, 05 DE AGOSTO DE 2014.: 
SERVIDOR: 
CINTIA FONTANA BECHUETTI. 
JUIZ: CÉLIA CRISTINA VERAS "'ROTTO. 

EDITAL DE CITAÇÃO- CIVEL 
3' VARA CIVEL 
COMARCA DE BAGÉ 
PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS. 
NATUREZA: DECLARATÓRIA 
PROCESSO: 004/1.11.0003306-8 
(CNJ:.0006639-80.2011.8.21.000i~ 
AUTOR: TACITO JESUS VALERIQ DE VALERIO. 
RÉU: DANIEL INÁCIO DOS S}INTOS SOARES E 
OUTROS. ;' 
OBJETO: CITAÇÃO DE CRjj>TIANO FIGUEIRA 
GONÇALVES, ATUALMENTE EM L\j<3AR INCERTO E NÃO 
SABIDO, PARA, NO PRAZO DE.pUINZE (15) DIAS, A 
CONTAR DO TÉRMINO DO PR~ENTE EDITAL (ART. 
232, IV, CPC), CONTESTAR, QW:RENDO, E, NÃO O 
FAZENDO, SERÃO TIDOS COMO VERDADEIROS OS 
FATOS ARTICULADOS PELO AUJOR NA INICIAL. 
BAGÉ, 05 DE AGOSTO DE 2014Y 
SERVIDOR: 
RICARDO A. DE MIRANDA PONTJ'S. 
JUIZ: MAX AKIRA SENDA DE BRiTO. 

EDITAL DE CITAÇÃO- CIVEL 
3' VARA CIVEL 
COMARCA DE BAGÉ 
PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS. 
NATUREZA: CONTENCIOSA- OtfrROS 
PROCESSO: 004/1.03.0009556-5: · 
(CNJ:.0095561-78.2003.8.21.000~~ 
AUTOR: LIANARA MARIA ANDRI\.[JE MARQUES. 
RÉU: CELSO NERY FERREIRA "'EIRELLES. 
OBJETO: CITAÇÃO DE VERII MARIA SANTOS 
MEIRELES, ATUALMENTE EM LU~AR INCERTO E NÃO 
SABIDO, PARA, NO PRAZO DE'jlUJNZE (15) DIAS, A 
CONTAR DO TÉRMINO DO PR~tlENTE EDITAL (ART. 
232, IV, CPC), CONTESTAR. QUERENDO, E, NÃO O 
FAZENDO, SERÃO TIDOS COMÔ VERDADEIROS OS 
FATOS ARTICULADOS PELO AIJi:OR NA INICIAL. 
BAGÉ, 05 DE AGOSTO DE 2014 . .,! 
SERVIDOR: 
RICARDO A. DE MIRANDA PONTES. 
JUIZ: MAX AKIRA SENDA DE BRtTO. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAÇA 
VARA DE FAMILIA E SUCESSÕE!i 
COMARCA DE BAGÉ. " 
NATUREZA: INVENTÁRIO 
PROCESSO: 004/1.03.0007276-0 
(CNJ:.0072761-56.2003.8.21.0004). 
AUTOR: CARMEM VERA SOARE~ DUTRA CAMARGO E 
OUTROS. .. 
RÉU: WANDERLEI GONCALVES ($AMARGO. 
OBJETO: VENDA, EM PRAÇA ÚNiéA, NA DATA E HORA 
INFRA DO(S) BEM(NS): UMA O~SA DE ALVENARIA 
COBERTA COM TELHAS DE BARR,P, COM SEIS PEÇAS, 
SITUADA NESTA CIDADE, À RUA'pR. PENNA, N° 920-E 
E SEU RESPECTIVO TERRENO,' CUJO TODO MEDE 
09,35M DE FRENTE, POR 22,~0M DE FRENTE A 
FUNDOS; LOCALIZADO NO QUAflTEIRÃO FORMADO 
PELAS RUAS: DR. PENNA, DR. )IERISSIMO, 104, EX
SEM DENOMINAÇÃO E DR. PEPRO WAYNE. TUDO 
CONFORME MATRICULA N" 6.'fr0 DO CRI LOCAL, 
AVALIADO EM R$ 214.400,00. ClJMUNICAÇÃO: FICA 
INTIMADO POR ESTE EDITAL SIJC. DE WANDERLEI 
GONÇALVES CAMARGO: CÃR~EM VERA SOARES 
DUTRA CAMARGO, GABRIELI [\UTRA CAMARGO E 
DANIELE SEVERO CAMARGO E $.EUS CONJUGES, SE 
CASADOS FOREM, COMO P~EV~ O ART. 687, 
PARÁGRAFO 5° DO CPC QUE DJZ'O EXECUTADO TERÁ 
CJ~NCIA DO DIA, HORA E LOGAL DA ALIENAÇÃO 
JUDICIAL POR INTERMÉDIO DE $EU ADVOGADO OU, 
SE NÃO TIVER PROCURADOR'~ONSTJTUIDO NOS 
AUTOS, POR MEIO DE MANDADO, pARTA REGISTRADA, 
EDITAL OU OUTRO MEIO JD0NEq". FICAM INTIMADOS 
TAMBÉM, JAQUELINE POUZAD.A, INVENTARIANTE 
DATIVA NO PROCESSO SUPRA, BEM COMO OS 
INTERESSADOS. AS DESPESAS COMAARREMATAÇÃO 
E PUBLICAÇÃO DE EDITAL CO~ERÃO POR CONTA 
DO ARREMATANTE. EM CAS<YpE SUSPENSÃO DA 
HASTA POR ACORDO ENTRJ' AS PARTES OU 
PAGAMENTO OU PARCELAME;t!TO DA DIVIDA, OS 
HONORÁRIOS DO LEILOEIRO C().RRERÃO POR CONTA 
DO DEVEDOR, CONFORME DÉÇISÃO DO STJ, NOS 
MOLDES DO §3° DI ART. 456 .QA CNJ ART. 24 DO 
DECRETO 21.981/32 E TABELA QE HONORÁRIOS DE 
SINDLEI, RECOMENDAMOSAOSJI'ITERESSADOS QUE 
VERIFIQUEM AS CONDIÇÕES E Q ESTADO DOS BENS 
ANTES DOS LEILÕES. INTIMAÇÃO: DA PARTE 
DEVEDORA, CASO NÃO ENC9NTRADA PELO(A) 
OFICIAL(A) DE JUSTIÇA PARjl CJENTIFICAÇÃO 
PESSOAL, FICA POR ESTE JNTIMJ\DA. DATAS LEILÕES/ 
PRAÇAS: 1'DATA08109/2014ÀS 1f00 HORAS. LOCAL: 
ÁTRIO DO FORO LOCAL. . 
BAGÉ, 05 DE AGOSTO DE 2014. 
SERVIDOR: LETICIA DOS SANTOjl LEITE. 
JUIZ: RICARDO PEREIRA DE PEf!EIRA. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 947/2014, expedida em 06 de 

agosto de 2014, foi disponibilizada na edição nº 5375 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 07/08/2014, considerando-se publicada no primeiro dia útil 

que se seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

- Josefina 

0038130-

Gonçalves 

Dias (pp. Fernando Soares Witt e Francisco 

Gonçalves Dias Júnior) X Aspecir (pp. 

Thania Maria Duarte 

S.A. (pp. Cassio 

e Silva) e Portocred 

Magalhães Medeiros e 

Vanessa Escobar Prestes). Disponibilizado 

edital no Diário Oficial no dia 06/08/2014. 

Porto Alegre, 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO PARTENON 
DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, já qualificado nos 

autos, na condição de Administrador da Massa Insolvente de 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, vem, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, tendo em vista o despacho veiculado pela Nota 

de Expediente n. 842/2014, requerer a juntada do comprovante de 

remessa do Ofício destinado aos descontos junto à UFRGS. 

P/p Jo 

u 



ECT - BP. BRIS. ·[E cmf:IOO E 'JEI.ElRAFm 
A9: 643)E)8 - PC FIRl a::N1'RH. 
PfR10 ftBH: - RS 
af> J .... : ~16801971 Ins Est. : O!li2(ffi'l71 

WfROVANTE 00 C.IENTE 

lbJ1DJento .. : 30/0712014 lb-8 ..•.... : 16:23:39 
caixa ...... : 5812i833 tlatricuJa .. : 86927434 
l.ancaalento.: 081 AUn:liraento: 00072 
tbda11dad9.: A Vista 

l~DIOO QID. PRECO<Rii> 
rltRTA a:JERCI/11.. A V 1 7. 70+ 

Valer oo Pcrte(R$)..: 1.~ 
C'AIP r:sst1ro: ~ <RS> 
Peso rea1 <ea ....... : 14 
OBJETO •••••••••• : JG381190081BR 
AVISO lE REa:BIIENTO: 3.20 
REGISTRO NACI(Nl •.. : 3.20 
SeJo ................ : 7.70 

Yal<r DecJarad) nao so11citacb(R$) 
tb caso de obJeto caa val<r. faca searo. 
declarantl o valor oo obJeto. 

VNJR 8t DltfEIRO(Rii) : 
Vlt.lR RECQ3IOO(R$)=> 

Tlm)(R$)==> 

7.70 
10.00 

2.~ 

SERV. PmTAIS: DIREITm E IEVERES-l.EI lm8l78 

Q\C-c&P1ta1s ~ ffe'trcJ). 30030100 llella1s Local. 
~ 9Jaest.Oes.IRecJ llfllllO(Jes:~100 

Re911119 EsPecial 11to Oeclarattrto ntl20121048 

Vlft-a.IENTE SARA 7.0.00 
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Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. N°. 926/2014 

Porto Alegre,15 de agosto de 2014. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito Judicial 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judicial 

abaixo especificado no dia 13/08/2014: 

Processo: N°. da Guia Autor 

00111.12.0295265-9 001.14/0115787 Josefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara Cível do Foro Regional Partenon 
Comarca de Porto Alegre 

Valor 
w 

R$ 5.978,95 

~ 
~ 
6 -("') ii -= 
(!1 
.....:. 

i 
'f' 
;:.> 

i 
~ ...,.. -~ 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 



ESTADO DO RD GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO QUE desentranhei os documentos 

de fls. 495/541, conforme despacho da fi. 602. 

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2015. 

Viv~~.\Ar~emi 
Ofio~sfevente. 

~5b~ 

.s<i· ' 
? 



e 
Ministério Público do Rio Grande do Sul 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DO PARTENON DE PORTO 
ALEGRE 

ComarcaN ara/Juizado: V ARA l.CIVEL REG P ARTENON DE PORTO 
ALEGRE 
Processo:00111202952659 
Autor: JOSEFINA GONÇALVES DIAS 
Réu(s): ASPECIR, PORTOCRED S.A. 

PROMOÇÃO 

MM. Juiz: 

Em despacho das fls. 467 e verso, aberta vista ao Ministério 

Público quanto à contratação de advogado pelo administrador e quanto à 

pretensão honorária, nos termos das fls. 274/275. 

Considerando a necessidade de prestação de serviços advocatícios 

ao administrador, artigo 766, li, do CPC, bem como levando-se em conta que os 

honorários fixados no contrato observam a tabela da OAB, o Ministério Público 

opina favoravelmente à contratação do serviço profissional por parte do 

administrador da massa insolvente, nos termos da minuta das fls. 274/275, 

observando-se a forma de pagamento mencionada pela insolvente (item 6 da fl. 

475). 

PORTO ALEGRE, 11 de setem o de 2014. 
~---~·~ 

....... 

c::::==:------.----·------·-------------... _ ' .......... _ ________ _...::,::;;· ·F----·-·--·-,_...______~::::----

EDUARDO ALBE~~O TEDESCO; ...... ·-----~ 
. -.. PROMOTOR DE JUSTIÇA. 



Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. N°. 1053/2014 

Porto Alegre, 16 de setembro de 2014. 

Sr.( a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito· Judicial 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judicial 

abaixo especificado no dia 12/09/2014: 

Processo: N°. da Guia Autor 

001/1.12.0295265-9 001.14/0134401 Josefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

S\-----
Mauro Am~d. 
Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara Cível do Foro Regional Partenon 
Comarca de Porto Alegre 

Valor 

R$ 5.978,95 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO S1TI. 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Considerando a natureza da ação ...,.. insolvência civil -, é 

competente para processá-la e julgá-la a Vara das Falências e Concordatas 

desta Capital, conforme resolução do COMAG, no processo administrativo 

nº 0010-08/002351-4, de 14 de outubro de 2008. 

Na espécie, o presente feito trami~ou inadvertidamente nesta Vara 

Cível, incompetente para processar e julgar, já que a competência da vara 

especializada é absoluta. 

Consigno que a não redistribuição dos feitos já em tramitação 

quando da entrada em vigor da resolução do COMAG não abrange a 
( 

presente ação, pois ela foi ajuizada em 2012, ou seja, é posterior à vigêfcia 

da ampliação da competência da Vara de Falências e Concordatas (ocorrida 

. em 2008). 

Assim, tendo em vista a competência absoluta, que pode ser 

declarada de ofício, declino da competência, determinando a remessa do 
" 

processo à Vara das Falências e Concordatas, ora recentemente 

denominada Vara de Direito Empresarial, Recuperação de empresa! e 

Falência, competente para decidir e julgar o presente feito. 
( 

Com as averbações pertinentes, redistribua-se, dando-se baixa. 

Intime-se. 

Diligências legais. 

1 



EST.!\DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Em 03/11/2014 

2 



Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. N°. 1186/2014 

Porto Alegre, 16 de outubro de 2014. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito· Judicial 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judiei~ 
8 

abaixo especificado no dia 10/10/2014: · ~ 

Processo: N°. da Guia Autor· 

001/1.12.0295265-9 001.14/0153686 Josefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara Cível do Foro Regional de Partenon 
Comarca dePorto Alegre 

Valor 

R$ 5.978,95 

Avenida Borges de Medeiros1 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 1411/2014, expedida 

em 05 de novembro de 2014, foi disponibilizada na edição nº 

5440 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 06/11/2014, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou 

fé. 

001/1.12.0295265-9 

0038130-04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

Josefina Gonçalves Dias (pp. 

Fernando Soares Witt e Francisco 

Gonçalves Dias Júnior) X Aspecir 

(pp,. 

Silva) 

Cassio 

Vanessa 

Thania Maria Duarte 

e Portocred S.A. 

e 

(pp. 

Magalhães 

Escobar 

Medeiros e 

Prestes) . 

Intimados: Cláudionor Schafer (pp. 

João Augusto Bitencourt, Domingos 

dos Santos Bitencourt e Vanessa 

Bitencourt) e Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul (pp. Miriam 

Segatti). Vistos. Considerando a 

natureza da ação insolvência 

civil é competente para 

processá-la e julgá-la a Vara das 

Falências e Concordatas desta 

Capital, conforme 

COMAG, no processo 

nº 0010-08/002351-4, 

resolução do 

administrativo 

de 14 de 



ESTADO DO RIJ GRANDE 00 SUL 

, PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO QUE desentranhei os documentos 

de fls. 598/600, conforme despacho da fi. 602. 

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2015. 

Viv~ne_~ 
Ofici~crevente. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

outubro de 2008. 

presente feito 

Na espécie, o 

tramitou 

inadvertidamente nesta Vara Cível, 

incompetente para processar e 

julgar, já que a competência da 

vara especializada é absoluta. 

Consigno que a não redistribuição 

dos feitos já em tramitação quando 

da entrada em vigor da resolução do 

COMAG não abrange a presente ação, 

pois ela foi ajuizada em 2012, ou 

seja, é posterior à vigência da 

ampliação da competência da Vara de 

Falências e Concordatas (ocorrida 

em 2008). Assim, tendo em vista a 

competência absoluta, que pode ser 

declarada de ofício, declino da 

competência, determinando a remessa 

do processo à Vara das Falências e 

Concordatas, 

denominada 

Empresarial, 

ora recentemente 

Vara de Direito 

Recuperação de 

empresas e Falência, competente 

para decidir e julgar o presente 

feito. Com as averbações 

pertinentes, 

se baixa. 

legais. 

Porto Alegre, 

redistribua-se, dando-

Intime-se. Diligências 
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Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. No. 1311/2014 

Porto Alegre, 17 de novembro de 2014. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito Judicial 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judicial 

abaixo especificado no dia 13/1112014: 

Processo: N°. da Guia Autor 

001/1.12.0295265-9 001.14/0175358 Josefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara Cível do Foro Regional de Partenon 
Comarca de Porto Alegre 

~Valor 

R$ 5.978,95 

.... .... . 
ê..:t •·· 

•.. 
:.::.. 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX, 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 



EST.!\DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

1.Cuida-se de pedido de insolvência pela própria devedora, 

no qual houve a respectiva declaração às fls. 188/189 (13.11.2013), com 

a nomeação de Claudionor Schafer Sarat como Administrador - visto que 

é o maior credor da insolvente - o qual firmou o ·termo de compromisso à 

fi. 263, com manifestação às fls. 265/2.71, no qual requereu, entre outros 

pedidos, a declaração do seu crédito pelo total de R$ 293.551,62, tendo 

juntado documentos para justificar seu pedido. 

Determinada a publicação do edital de fi. 191 no DJ (fi. 

447), foi cumprido à fi. 490. Aberta conta judicial para o recebimento do 

percentual de 30% para formação de fundo para credores (fi. 448), foi 

oficiado ao IPERGS (fi. 449), com resposta à fl.469, bem como à 

UFRGS (fl.468), restando demonstrado o encaminhamento à fi. 493, 

sem resposta até a presente data, não obstante a data da providência/' 

(30.07.2014). 

Pendente o pedido do Administrador para a contratação de 

advogados, conforme minuta de fls. 27 4/275, tendo a devedora 

manifestado-se às fls. 474/475, bem como juntado cópias das 

declaração de bens e direitos do ano dos exercícios de 2013 e 2014 (fls. 

476/486). 

Efetivados depósitos pelo IPERGS às fls. 473/474, 

Número Verificador: 00111202952659001201558222 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO Stn. 

PODER JUDICIÁRIO 

494/495, 543/544, 596/597 e 609/61 O. 

Apresentadas habilitações de créditos às fls. 495/541 

(Banrisul) e fls. 598/600 (Portocred S/A). 

O Ministério Público opinou pela contratação do serviço 

profissional dos advogados referidos na minuta de fls. 274/275, com 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o acompanhamento 

deste feito em todas as fases, com o pagamento pelo valor arrecadado 

nos autos, conforme consignado à fi. 475-, item "6". 

Declinada a competência para esta Vara às fls. 595-v, fase 

atual do feito, diante da Resolução n.º 718/2008-COMAG. 

É o sucinto relatório, o qual se mostra necessário a fim de 

correto encaminhamento das questões pendentes, as quais passo a 

dispor a seguir. 

2. Reautue-se o feito, com substituição das etiquetas. 

3.Desentranhem-se as habilitações de créditos de fls. ~~ 

495/541 (Banrisul) e fls. 598/600 (Portocred S/A), autuando-as em 

separado, devendo ser certificada a data da publicação do edital de fls. 

490 (disponibilizado em 06.08.2014), a fim de ser verificada a 

tempestividade para a apresentação das habilitações. 

4.0ficie-se à UFRGS para que informe se efetivada a 

providência determinada às fls. 467 de depósito de 30% dos 

rendimentos da autora (ressalvados os descontos obrigatórios) na conta 

Número Verificador: 00111202952659001201558222 2 
1'\1"\-'111-'11 -'111"\A-,...r----- •-••• ----
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

judicial já aberta (fi. 448- n.º 0621.284614.6-44), observando que o ofício 

foi expedido em 14.07.2014 e encaminhado pelo correio em 30.07.2014 

(f1.493). Caso negativo, deverá efetivar os respectivos depósitos, desde 

a data em que recebido o ofício, devidamente atualizados, caso 

procedidos os descontos dos valores devidos à autora. 

5.Sem prejuízo, intime-se a autora para informar se foram 

efetivados os descontos determinados à UFRGS desde a data supra 

referida e, caso negativo, para que deposite os valores neste Juízo, 

devidamente corrigidos. 

6.1ntime-se o Administrador nomeado para que informe se 

tem interesse na continuação do exercício do encargo, visto que não é 

praxe deste Juízo a nomeação de credor para a atribuição, diante, 

inclusive, da necessidade de ser contratado profissional de advocacia -

ainda pendente de análise - , necessário para a representação 

processual, o que elevam os custos da administração da insolvência, 

além dos honorários pela atuação, os quais ainda não foram fixados. 

Deverá, também, apresentar o extrato da conta da 

insolvência, bem como informar se houve a arrecadação de outros bens 

ou quanto à expectativa para que tal ocorra. 

?.Quanto ao pedido de acolhimento da declaração de 

crédito efetivada às fls. 266/271, item "1", diante do disposto no art. 765, 

do CPC, admito o pedido nos próprios autos, devendo ser intimada a 

Número Verificador: 00111202952659001201558222 3 



ESTJI.DO DO RlO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

devedora para que se manifeste -:- caso ainda não efetivado - bem como 

o Ministério Público, a fim de análise quanto à inclusão no quadro de 

credores. 

www.tjrs.jus.br 

S. Cumpridos os itens supra, ao Ministério Público. 

9. As demais questões serão analisados no retorno. 

Dil. Legais. 

Em 12/01/2015 

Rosana Broglio Garbin, 
Juíza de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ROSANA BROGLIO GARBIN 

Nº de Série do certificado: 1 OC1 CCB95E55B 11 E5BADOB82E7E2A 145 

Data e hora da assinatura: 13/01/201517:02:46 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

00111202952659001201558222 

Número Verificador: 00111202952659001201558222 4 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Juízo: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Comarca de Porto 
Alegre 
Processo n°: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: -Aspecir e outros 
Local e data: Porto Alegre, 27 de janeiro de 2015. 

OFÍCIO 

Ofício n°: 68/2015 (Ao responder, favor mencionar o n° do processo) 

Senhor Diretor: 

Solicito a Vossa Senhoria que informe acerca do cumprimento do 

Ofício n.0 680/2014 (cópia anexa). Caso negativo, deverá efetivar os respectivos 

depósitos, desde a data em que recebido o Ofício (01/08/2014), devidamente 

atualizados, caso procedidos os descontos dos valores devidos à autora. 

Atenciosamente. 

limo. Sr. 
Diretor da UFRGS 
Av. Paulo Gama, 11 O, 
Porto Alegre, RS - CEP: 90.046-900. 

Rosa na Broglio Garbin 

Juíza de Direito 

Endereço: Rua Manoelito de Ornellas, 50 - Praia de Belas - Porto Ale re - CEP: 90110230 - Fone: 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n° 35/2015, expedida em 29 de janeiro 

de 2015, foi disponibilizada na edição n° 5489 no Diário dà Justiça Eletrônico 

do dia 03/02/2015, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se 

. seguir, em conformidade com o art. 4° da Lei n° 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 0038130-

Josefina 

Dias . (pp. Fernando Soares Wi tt 

Gonçalves 

e Francisco 

Gonçalves Dias Júnior) X Aspecir (pp. 

Thania Maria Duarte e Silva) e Portocred 

S.A. (pp. Cassio Magalhães Medeiros e 

Vanessa Escobar Prestes). Intimado: Cláudionor 

Schafer (pp. João Augusto Bitencourt, Domingos 

dos Santos Bi tencourt e Vanessa Bi tencourt) . 

1. Cuida-se de pedido de insolvência pela 

própria devedora, no qual houve a respectiva 

declaração às fls. 188/189 (13.11.2013), com a 

nomeação de Claudionor Schafer Sarat como 

Administrador - visto que é o maior credor da 

insolvente o qual firmou o termo de 

compromisso à fl. 263, com manifestação às fls. 

265/271, no qual requereu, entre outros 

pedidos, a declaração do seu crédito pelo total 

de R$ 293.551,62, tendo juntado documentos para 

justificar seu pedido. Determinada a publicação 

do edital de fl. 191 no DJ (fl. 447), foi 

cumprido à fl. 490. Aberta conta judicial para 

o recebimento do percentual de 30% para 

formação de fundo para credores (fl. 448), foi 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

oficiado ao IPERGS ( fl. 44 9), com resposta à 

fl.469; bem como à UFRGS (fl.468), restando 

demonstrado o encaminhamento à fl. 4 93, sem 

resposta até ~ presente data, não obstante a 

data da providência (30.07.2014}. Pendente o 

pedido do Administrador para a contratação de 

advogados, conforme minuta de fls. 274/275, 

tendo a devedora manifestado-se às fls. 

474/475, bem como juntado cópias das declaração 

de bens e direi tos do ano dos exercícios de 

2013 e 2014 (fls. 476/486). Efetivados 

depósitos pelo IPERGS às fls. 473/474, 494/495, 

543/544, 596/597 e 609/610. Apresentadas 

habilitações de créditos às fls. 495/541 

(Banrisul) e fls. 598/600 (Portocred S/A). O 

Ministério Público opinou pela contratação do 

serviço profissional dos advogados referidos na 

minuta de fls. 274/275, com pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) para o acompanhamento 

deste feito em todas as fases, com o pagamento 

pelo valor arrecadado nos autos, conforme 

consignado à fl. 4 7 5, i tem "6". Declinada a 

competência para esta Vara às fls. 595-v, fase 

atual do feito, diante da Resolução n. 0 

718/2008-COMAG. É o sucinto relatório, o qual 

se mostra necessário a fim de correto 

encaminhamento das questões pendentes, as quais 

passo a dispor a seguir. 2.Reautue-se o feito, 

com substituição das etiquetas. 3.Desentranhem

se as habilitações de créditos de fls. 495/541 

(Banrisul} e fls. 598/600 (Portocred S/A), 

autuando-as em separado, devendo ser 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

certificada a data da publicação do edital de 

fls. 490 (disponibilizado em 06.08.2014), a fim 

de ser verificada a tempestividade para a 

apresentação das habilitações. 4.0ficie-se .à 

UFRGS para que informe se efetivada a 

providência determinada às fls. 467 de depósito 
. '·< 

de 30% dos rendimentos da autora (ressalvados 

os descontos obrigatórios) na conta judicial já 

aberta (fl. 448- n. o 

observando que o ofício 

e encaminl)ado 

0~21.284614.6-44), 

foi 

pelo 

expedido 

correio 

em 

em 14. 07.2.014 

30.07.2014 (fl. 493). Caso negativo, deverá 

efetivar os respectivos depósitos, desde a data 

em que recebido o ofício, devidamente 

atualizados, caso procedidos os descontos dos 

valores devidos à autora. 5.Sem prejuízo, 

intime-se a autora para informar se foram 

efetivados os descontos determinados à UFRGS 

desde a data supra referida e, caso negativo, 

para que deposite os valores neste Juízo, 

devidamente corrigidos. 6.Intime-se o 

Administrador nomeado para que informe se tem 

interesse na continuação do exercício do 

encargo, visto que não é praxe deste Juízo a 

nomeação de credor para a atribuição, diante, 

inclusive, da necessidade de ser contratado 

profissional de advocacia - ainda pendente de 

análise 

processual, 

administração 

necessário para a representação 

o que 

da 

elevam os 

insolvência, 

custos 

além 

da 

dos 

honorários pela atuação, os quais ainda não 

foram fixados. Deverá, também, apresentar o 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

extrato da conta da insolvência, bem como 

informar se houve a arrecadação de outros bens 

ou quanto à expectativa para que· tal ocorra. 

7.Quanto ao pedido de acolhimento da d~claração 

de crédito efetivada às fls. 266/271, item "I", 

diante do disposto no art. 7 65, do CPC, admito 

o pedido nos próprios autos, devendo ser 

intimada a devedora para que se manifeste 

caso ainda não efetivado bem como o 

Ministério Público, a fim de análise quanto à 

inclusão no quadro de credores. 

Porto Alegre, 03Joz../ iS 

Escrivão(ã~ial Ajudante 



Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. N°. 1455/2014 

l{Ó~ 
I_ 

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2014. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, confom1e Guia(s) de Depósito 

~ 
:?. 

""" ~ =: 

I -p 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judicial 

abaixo especificado no dia 12/12/2014: 

Processo: 

001/1.12.0295265-9 

N°. da Guia Autor 

001.14/0188467 Josefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

/1 
/ '---1 c---~ 

.;Mauro Amaral da Silva 
/Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara Cível do Foro Regional Partenon 
Comarca de Porto Alegre 

Valor 

R$ 5.978,95 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 
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corretos 

Avenida Paulo Gama, 110, 110 
Farroupilha 

90046900 Porto Alegre-AS 

SIGEP 

JL940978390BR 

AVISO DE 
RECEBIMENTO 

( 1111111111100 111111111~ 111 
REMETENTE: Vara de Direto Empresarial, Recup. de Empresas 

CONTRATO 9912359781 

TENTATIVAS DE ENTREGA: 

1º ~___;__ __: __ h 

2º __ 1__}__ __: __ h 

3º--'~-- __ : __ h 

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO: 

[J] Mudou-se m Recusado 

CARIMBO 
UNIDADE DE ENTREGA 

3 ffl 2015 j,. 

" l ; "~ . .;!(>.,.. . • "•,,'< ,., .... -.. ~-, 'pl/ 
~~:::~!~j~;·:.a .. r-'~~~ 

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO D! 

Rua Manoelito de Omelias, 50 

"'~--~'""-"---..... 
~t:G .. t- f:t.:: .. ~ ........ ~.~~-

'· ài.&CS'l"!l: '"llA"f.\ti. 
•1\\1~..- ·~h fW<Y'I.~ií"-r; 

[TI Endereço Insuficiente m Não Procurado ri(l)l@CA E MATRÍC~~'o9.,C,ARTEif; 

m Não Existe o Número m Ausente Praia de Belas 
9011 0230 Porto Alegre-AS [!] Desconhecido m Falecido .r 

ln"'1 o 1 
DECLARAÇAO DE CONTEUOO L!.J utrOS l 

- ~ 
; ASSINATURA DO RECEBEDOR 
[ 

r/vw • 0-'- /"" l:~~~:::J ::;.·~~~:;;;;,.·:=;;:,:;· 
DATA DE ENTREGA 

:NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR ,ã~ ....._ :..ta. -..._""""- 1, NV DOC. DE IDENTIDADE 

(I 

__.) 
I 

~'· / 
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Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. N°. 022/2015 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2015. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito· Judicial 
;;g 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judici~~~ 
~~;;:! 

abaixo especificado no dia 15/01/2015: ;,~ 

Processo: N°. da Guia Autor 

001/1.12.0295265-9 001.15/0004191 J osefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

q l{,~~~· 
M:~uJ) Amaral da Sil 

I 

Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

Valor 

:::::; 
li:;! 
i.::: 
.::::--.. 

?~ ,, 
Gr.: 

"'' R$ 5.978,95 :;::;; 
.. ;-

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 

.5 

~-



··"'· 

Excelentíssimo(a) Senhor( a) Doutor( a) Juiz(íza) de Direito 

Da MM. V ara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Da Comarca de Porto Alegre, RS. 

Processo no 001/1.12.0295265-9 

== ~ 
~ 
~ 
'3 

~ 
JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador ~1~-----

signatário, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ! 
FALÊNCIA em curso, processo em epígrafe, atendendo à r. 

decisão de fls. (NE 35/2015, DJ 03/02/2015), vem, 

respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência, expor 

e requerer oi que segue: 
! 

I - Dos descontos realizados pela UFRGS 

1. Informa a Autora que efetivamente os descontos vêm sendo 
realizados pela instituição em questão, desde o recebimento do respectivo Ofício 

expedido pelo MM. Juízo da Vara Cível do Foro Regional do Partenon, nesta capital. Nesse 

sentido, em que pese não mais deter todos os "Comprovantes de Rendimentos", junta-se, 

nesta oportunidade, exemplificativamente, o correspondente ao mês de outubro/2014, 
através do qual se depreende a retenção do equivalente a 301Yo (trinta por cento) da pensão 

percebida, conforme "DECISÃO JUDICIAL~ DEP. EM JUÍZO" (sic.). 

2. Contudo, desconhece a Autora os motivos pelos quais os 

respectivos valores ainda não restaram depositados na conta judicial vinculada ao processo. 

Mas, certamente, encontram-se devidamente custocliados pela UFRGS, sendo que essa 

poderá melhor esclarecer o destino dos valores retidos, conforme ordem judicial. J 
~ 



/_-

3. Nesse sentido, este MM. Jtúzo da determinou a expedição de 

Ofício à instituição em questão para que preste os necessários esclarecimentos. 

11- Da declaração de crédito de fls. 266/271 

3. Verifica-se da planilha de cálculos apresentada pelos credores 

CLÁUDIO e NILZA, que esses buscam a habilitação do valor de R$ 293.551,62 
(atualizado em 13/novembro/2013). Ao que tudo indica, o valor em questão está em 

consonância com as decisões proferidas nos autos do processo n° 001/1.05.2464110-6, do 
qual aludido crédito é oriundo. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, digne-se 
Vossa Excelência, de determinar o devido prosseguimento ao feito. 

Termos em que espera deferimento. 

Porto Alegre, RS, 13 de fevereiro de 2015. 

1 





Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt - OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, brasileiro, 

separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o no 

183.009.520-04, portador da Cl no 9000491631, 

residente e domiciliado na Rua Aliança no 448, ap. 301, 

bairro Jardim Lindóia, CEP n. 91.050-01 O, em Porto 

Alegre-RS, na condição de Administrador da Massa 

Insolvente de JOSEFINA GONÇALVES DIAS, tendo 

em vista o teor da Nota de Expediente n. 35/2015, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e 

requerer: 

1. O requerente, preliminarmente, junta o extrato anexo, da 

conta da insolvência e informa que ainda não houve a arrecadação 

de outros bens. Entretanto, a seu pedido, a insolvente juntou as 

suas últi.mas declarações de imposto de renda, a partir das quais, 

após cumpridas as demais determinações contidas no judicioso 

despacho em apreço, promoverá as 

eventual arrecadação de outros bens. 

diligências necessárias}? 

1édP . () 
j \ ~ 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

2. O requerente, na condição de maior credor da massa 

insolvente, ratifica seu interesse na continuação do exercício do 

encargo, na medida em que a nomeação de terceiros poderá 

elevar, igualmente, os custos da administração da insolvência, no 

caso de necessidade de representação processual. Aliás, 

considerando que dois outros credores já apresentaram habilitações 

de créditos (Banrisul e Portocred S/A), já se mostra presente essa 

necessidade. 

Em face do exposto, requer a Vossa Excelência que, 

dando sequência aos provimentos judiciais anteriormente 

postulados, mantenha o requerente no exercício do encargo de 

Administrador da Massa Insolvente e aprove a contratação de 

advogado para que o Administrador possa representar a Massa 

Insolvente, ativa e passivamente, nos termos da minuta 

apresentada (fls. 274/275). 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 13 ~ reiro de 2015. 
L 



BBZ - DEP JUDICIAL 
828521 - GILDO CALZA- 12/02/2015 16:07:55 
NOOJ : :Consulta ::Extrato do Processo 

Listar Extrato do Processo n° 00000000011202952659 

:: Extrato do Processo :: 

Página 1 de 2 de 1 até 10 

-

Página 1 de 1 .1_\-
lpÃ c,. 

14 Registro(s) 



Página 1 de 1 

~Ml 
). 

BBZ - DEP JUDICIAL 
B28521 - GILDO CALZA- 12/02/2015 16:08:07 
NOOJ ::Consulta ::Extrato do Processo 

Listar Extrato do Processo n° 00000000011202952659 

:: Extrato do Processo :: 
,-~-~~-----,-----------1-------~---- -----.--------
l_~~nta __ __jl Depósito 1L Data Jl Valor Aplicação l~aldo Atual j 
r-Õ621.273454~~1r 0621.4433-J6.2S 11'""-li/!2/2014 r --· ·- 5.978,951! 6.036:471 

L_2~3_1._28~4~61_4._?_.4_4 .JL~Q-6_~_.45_7~424 1_~~~1/~Q-~.?_1 1 L __ 8~-' 1_2~1 
[~662 ~3.?1~-~~:~.9.~_]1 o62i .462~-~.2 ! .. J 1s;o 1;2ois ___ l[ _____ ~---~· 97~~-~~~-5. 
r·~_Q§~~2846.Í4.6~4·4-l[-o62I48ài2_f4õ J /02/2015 r·------~~~ 924,oo ll_ 9 
r----·------~-----·------~--- .-, ----------.r·-===-=--:::::::.':::::-:;;;:_::;:l 
!Totais li 47.126,70 p 48.089,04 l ·---.. -·---·-------------~------·--·----------~~------------1-------· 
Página 2 de 2 de 11 até 14 14 Registro(s) 

-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

--..-- Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em2ü _o2_1~ 



Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS DE PORTO ALEGRE 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

(o2f1 
u 

V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 
MASSA IN SOL VENTE: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

Ciente o Ministério Público da decisão de fls. 
602 a 603, verso, bem como da petição da insolvente, fls. 612 e 613, e da 
manifestação do administrador judicial, fls. 615 e 616. 

De outra parte, manifesta-se pelo 
deferimento do pedido formulado às fls. 615 e 616, mantendo-se o 
requerente no exercício do encargo de administrador da massa insolvente, 
conforme já havia sido determinado na decisão de fls. 188 e 189. 

Quanto à postulação de contratação de 
advogado, requer a intimação do administrador para trazer aos autos nova 
proposta de honorários, nesta passando a constar, especificados, os 
honorários pretendidos por ação efetivamente proposta ou contestada, e não 
de forma global, sobre o percentual do passivo, conforme apresentado às 
fls. 274 e 275. 

Cabe ressaltar que o Ministério Público 
manifesta-se pelo indeferimento da proposta de contratação de honorár#· 
como estampado às fls. 274 e 275. 

. ' 
AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/5° TORRE NORTE- CEP 90050190- . 

PORTO ALEGRE, RS 



~ 
Ministério Público do Rio Grande do Sul 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS DE PORTO ALEGRE 

Quanto ao crédito apresentado às fls. 266 a 
271, documentos de fls. 273/274 e 276 a 445, manifesta-&e pela intimação 
do requerente para, em prazo a ser fixado, comprovar a liquidez e certeza 
do crédito declarado, trazendo aos autos ·os cálculos de liquidação de 
sentença efetivamente homologados pelo juízo competente. 

Cabível se oficie à UFRGS para que 
informem sobre o integral cumprimento da determinação de fl. 467. Vide --.. 
ofício de fl. 468. 

Porto Alegre, aos 27 de fevereiro de 2015, 
sexta-feira. 

A V. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/so TORRE NORTE - CEP 90050190 - 2 
PORTO ALEGRE, RS 

P~~a· {,1 \':2'}0,1 A A' a ~~;1. ~;-~'~=~~ -n -~·· '--
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DIRETORIA ADMINISTRATIVO -FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. N°. 164/2015 

Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2015. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito Judicial 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judicial 

abaixo especificado no dia 12/02/2015: 

Processo: Autor Valor ~ 
~ 

~~~~~~~-+~~~~~~-r----~--~~--~--~-------+~~~~~-4 = 
001/1.12.0295265-9 001.15/0022513 Josefina Gonçalves Dias R$ 5.978,9.! ~ 

Atenciosamente, 

erviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04~2012.8.21.3001) 

Vistos. 

/ 
,I .. 
't'l, ,JJ 1) Considerando a manifestação de fls. 615/616, mantenho 
\ 

como Administrador Judicial da massa insolvente o maior credor -

Claudionor Schafer Saratt. 
( / 

,~ 'iJ 2) Intime-se o Administrador para atender o requerido pelo 

Ministério Público à fi. 620, parágrafo terceiro, bem como sobre os 

depósitos e ofícios de fi. 621. 
;,''{_ 
~ 3) Intime-se o credor de fi. 266, na forma do parecer do 

\ 

Ministéri~, Público, fi. 620 verso. '/L· 01r; ( )'LC' 

4) Oficie-se, como requerido à fl?620v. último parágrafo. 

Em 04/03/2015 

Eliziana da Silveira Perez, 

Juíza de Direito. 

Número Verificador: 001112029526590012015590171 1 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVO -FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. N°. 298/2015 

Porto Alegre, 11 de março de 2015. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito Judicial 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judicial 

abaixo especificado no dia 06/03/2015: 

Processo: N°. da Guia Autor 

001!1.12.0295265-9 001.15/0034416 Josefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

auro Amaral da Silva 
Serviço de Pagamentos 

ExceÍentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

Valor 

R$ 5.978,95 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 
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UFRGS 
UNlVF.RSll)AOF.FIIDRRAL 
1}() RIO GRANDE DO StJf. 

PRÓ-REITORIA DE GEST ÂO DE PESSOAS 
Avenida Paulo Gama, 11 o- 4' andar- CEP 90046 900- Porto Alegre- RS 

Telefone: (51) 3308-4367 - Fax (51) 3308-3888 
progesp@rh.ufrgs.br 

Of. n° 430/2015- CPCPJ/PROGESP 

Porto Alegre, 3 de março de 2015. 

Exma. Sra. Juíza, 

Em atenção ao Ofício no 68/2015 referente ao Processo n° 

~ 001/1.12.0295265-9 (CNJ: 0038130-04.2012.8.21.3001), informamos que, em 

cumprimento ao Ofício no 680/2014, providenciamos, a contar de agosto de 

2014, o desconto do valor correspondente a 30% dos vencimentos da servidora 

Josefina Gonçalves Dias, o qual vem sendo depositado mensalmente no Banco 

Banrisul, Agência 0621, Conta Corrente no 284614.6-44, conforme demonstram 

os comprovantes anexos. 

.\ 

Atenciosamente, 

Exma. Sra. Ora. 
Rosana Broglio Garbin 
Juíza de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 
Rua Manoelito de Ornellas, no 50 
Bairro Praia de Belas 
CEP 90110-230 
Porto Alegre/RS 
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\54127.AG 
"ACAO DE CREDITO CONSIGNACOES INDIVIDUALIZADAS PENSIONISTA 

) 
PAGINA : 3 
MES PAGAMENTO: AG02014 
EMITIDO EM : 23AG02014 

~AO : 26244-UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO SUL UNIDADE 
97531 -

PAGADORA : 000000065-PRORH -RS 
~CO: 041-BANCO EST. RIO GRANDE SUL S.A. AGENCIA: 006211-PODER JUDICIARIO DECISAO JUDICIAL- DEP.EM JUIZO 

rRICULA DO PENSIONISTA NOME DO BENEFICIARIO TC-CONTA/ID DEP.JUDIC 

05492904 JOSEFINA GONCALVES DIAS 71-284614644 
** TOTAL DE RELACIONADOS EM DECISAO JUDICIAL- DEP.EM JUIZO 
**TOTAL DE RELACIONADOS NA AGENCIA ..................... . 
** TOTAL DE RELACIONADOS NO BANCO 

1 
1 
1 

LIQUIDO A CREDITAR 

869,81 
869,81 
869,81 
869,81 

~ 
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.• PE - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE RECJRSOS HUMANOS 
1\54127 .AG 
,ACAO DE CREDITO CONSIGNACOES INDIVIDUALIZADAS PENSIONISTA 
:AO : 26244-UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO SUL 

l 
./ PAGINA : 3 

MES PAGAMENTO: SET2014 
EMITIDO EM : 19SET2014 

PAGADORA : 000000065-PRORH -RS 
CO: 041-BANCO EST. RIO GRANDE SUL S.A. AGENCIA: 006211-PODER JUDICIARIO 

UNIDADE 
97531 - DECISAO JUDICIAL- DEP.EM JUIZO 

RICULA DO PENSIONISTA 

04120035, 
05492904 

NOME DO BENEFICIARIO 

JOAO UBIRAJARA DA ROSA MARTINS 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 

** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 

TC-CONTA/ID DEP.JUDIC 

71-150240060 
71-2846.14644 

EM DECISAO JUDICIAL- DEP.EM JUIZO 
NA AGENCIA ..................... . 
NO BANCO 

2 
2 
2 

LIQUIDO A CREDITAR 

875,99 
869,81 

1.745,80 
1.745,80 
1.745,80 

~ 
,)=-< 
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PAGINA : 3 
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UNIDADE PAGADORA : 000000065-PRORH -RS 
ICO: 041-BANCO EST. RIO GRANDE SUL S.A. AGENCIA: 006211-PODER JUDICIARIO 97531 - DECISAO JUDICIAL- DEP.EM JUIZO 

~RICULA DO PENSIONISTA 

04120035 
05492904 

NOME DO BENEFICIARIO 

JOAO UBIRAJARA DA ROSA MARTINS 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 

** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 

TC-CONTA/ID DEP.JUDIC 

71-150240060 
71-284614644 

EM DECISAO JUDICIAL- DEP.EM JUIZO 
NA AGENCIA ..................... . 
NO BANCO 

2 
2 
2 

LIQUIDO A CREDITAR 

875,99 
869,81 

1.745,80 
1.745,80 
1.745,80 

b 
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~RICULA DO PENSIONISTA 

04120035 
05492904 

NOME DO BENEFICIARIO 

JOAO UBIRAJARA DA ROSA MARTINS 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 

** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 

TC-CONTA/ID DEP.JUDIC 

71-150240060 
71-284614644 

EM DECISAO JUDICIAL- .DEP. EM JUIZO 
NA AGENCIA ..................... . 
NO BANCO 

2 
2 
2 

LIQUIDO A CREDITAR 

875,99 
869,81 

1.745,80 
1.745,80 
1.745,80 

E; 
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:RICULA DO PENSIONISTA 

04120035 
05492904 

NOME DO BENEFICIARIO 

JOAO UBIRAJARA DA ROSA MARTINS 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 

** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 

TC-CONTA/ID DEP.JUDIC 

71-150240060 
71-284614644 

EM DECISAO JUDICIAL- DEP.EM JUIZO 
NA AGENCIA ..................... . 
NO BANCO 

2 
2 
2 

LIQUIDO A CREDITAR 

875,99 
869,81 

1. 745,80 
1. 745,80 
1. 745,80 
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7RICULA DO PENSIONISTA 

04120035 
05492904 

NOME DO BENEFICIARIO 

JOAO UBIRAJARA DA ROSA MARTINS 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 

** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 
** TOTAL DE RELACIONADOS 

TC-CONTA/ID DEP.JUDIC 

71-150240060 
71-284614644 

EM DECISAO JUDICIAL- DEP.EM JUIZO 
NA AGENCIA ..................... . 
NO BANCO 

2 
2 
2 

LIQUIDO A CREDITAR 

895,63 
924,00 

1.819,63 
1.819,63 
1.819,63 

~ 
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ESTP.DO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ: .0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Publique-se e cumpra-se integralmente o despacho de fi. 

622. 

www. tjrs.jus.br 

Em 18/03/2015 

Eliziana da Silveira Perez, 
Juíza de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N° de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8845BD222D628 

Data e hora da assinatura: 18/03/2015 15:28:06 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

001112029526590012015778320 

Número Verificador: 001112029526590012015778320 1 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

1. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, brasileiro, 

separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o no 

183.009.520-04, portador da Cl no 9000491631, 

residente e domiciliado na Rua Aliança no 448, ap. 301, 

bairro Jardim Lindóia, CEP n. 91.050-01 O, em Porto 

Alegre-RS, na condição de Administrador da Massa 

Insolvente de JOSEFINA GONÇALVES DIAS, tendo 

em vista o teor do despacho de fi. 632, expor e requerer: 

O requerente, mantido na condição de Administrador 

Judicial, em atendimento ao contido no Parecer do Ministério 

Público (f/. 620, terceiro parágrafo), apresenta nova proposta de 

honorários, nos termos do artigo 766, 11, do CPC, em que pese já ter 

havido concordância do próprio Ministério Público com a proposta 

anterior (vide Parecer de fi. 542). 

2. Quanto ao contido à fi. 620-verso, em que pese a ~ 
própria requerente da presente insolvência ter declarado o crédito pt_ 
do ora administrador, e, também a sentença ter reconhecido tai:'-P 
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crédito, esclarece o requerente que se trata de título executivo 

judicial, com sentença transitada em julgado e com definição 

absoluta dos valores devidos, os quais foram fixados em fase de 

cumprimento de sentença, conforme memória de cálculo de fi. 

272/273. Portanto, o crédito é líquido, certo e exigível, 

independentemente de haver "homologação pelo juízo competente", 

pois resta incontroversamente demonstrado e reconhecido, 

inclusive, repita-se, pela requerente da presente insolvência. 

3. Entretanto, para completo esclarecimento, o requerente 

postula pela juntada dos documentos anexos, que são cópias dos 

autos do cumprimento de sentença que vinha sendo manejado 

contra a requerente, ora insolvente, e contra o seu falecido esposo. 

Em face do exposto, requer a Vossa Excelência que, 

ouvido novamente o Ministério Público, seja acolhida a proposta de 

honorários anexa, bem como seja determinada a inclusão do crédito 

do ora requerente no quadro geral de credores, nos termos da 

~ decisão de fls. 602/603 e versos. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 01 de · de 2015. 

dos Santos Bitencourt 
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

DE ADVOGADOS 

CONTRATANTE: MASSA INSOLVENTE DE JOSEFINA GONÇALVES DIAS, 

representada por seu Administrador, CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, 

brasileiro, separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o no 183.009.520-

04, portador da Cl no 9000491631 I residente e domiciliado na Rua Aliança no 

448, ap. 301, bairro Jardim Lindóia, CEP 91.050-010, em Porto Alegre-RS. 

CONTRATADOS: DOMINGOS DOS SANTOS BITENCOURT, brasileiro, 

casado, Advogado, OAB-RS n. 0 42.694 e portador do CPF n.0 140.810.160/20, 

a advogada VANESSA BITENCOURT, brasileira, solteira, OAB-RS n°. 55.334, 

portadora do CPF n° 916.608.230-72 e o advogado JOÃO AUGUSTO 

BITENCOURT, brasileiro, solteiro, OAB-RS n°. 65.314, portador do CPF n° 

967.347.100-25, todos com endereço profissional na rua Barão do Cerro Largo, 

11, sala 604, telefone (51) 3232 1469, CEP 90850-110. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os contratados, mediante procuração outorgada pela 

contratante, obrigam-se a representar e defender os interesses e direitos desta, 

.~.. comprometendo-se a desenvolver o máximo de seus esforços no atendimento 

do mandato outorgado, especialmente para representarem ativa e 

passivamente a Massa Insolvente, nos termos do artigo 766, 11, do Código de 

Processo Civil. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A contratante ressarcirá os contratados de todas as 

despesas e custas processuais, que estes vierem a antecipar, se necessário, 

tudo mediante comprovação. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Como contraprestação pelos seus serviços 

profissionais, receberão os contratados da contratante, para a atuação na Ação 

Declaratória de Insolvência Civil n. 001/1.12.0295265-9, o valor equivalente a 
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R$ 3.000,00 (três mil reais). Para atuação em processos de Habilitação de 

Crédito, tais como os já propostos (processo n. 001/1.15.013282-0 e processo 

n. 00111.15.0013266-8), receberão os contratados, para cada processo, o valor 

de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O pagamento do valor, para cada 

processo, aprovado pelo juízo da insolvência civil, deverá ser efetuado em 

duas parcelas, vencendo-se a primeira em trinta dias, contados da data da 

assinatura do presente contrato, e outra em sessenta dias, condicionado o 

pagamento à existência de recursos arrecadados pelo Administrador. 

CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato reger-se-á, subsidiariamente, pelo 

.-, Código Civil Brasileiro, na parte que trata da locação de serviços. 

CLÁUSULA QUINTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre para 

discussão de quaisquer dúvidas eventualmente oriundas deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente. 

Porto Alegre, 01 de abril de 2015. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARA TI 

P/ MASSA INSOLVENTE DE JOSEFINA GONÇALVES DIAS- CONTRATANTE 

DOMINGOS DOS SANTOS BITENCOURT 

CONTRATADO 

JOÃO AUGUSTO BITENCOURT 

CONTRATADO 

VANESSA BITENCOURT 

CONTRATADA 
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ESTIIDO DO RIO GRJUIDE DO SUL 

'PODER, JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PQRTO ALEGRE 
VARA CfVEL DO FORO REGIONAL PARTÉNON 
AV. Cet. Aparrclo Borges, 2025 - CEP: 90680570 Fone: 51-3336-7588 

MANDADO de PENHORA, DEPÓ~:ro, AV·ALIAÇÃO E INTIMAÇÃO 
. (LEI 11 .232/2005) 

Oficial de Justiça: Júlio César Diel - Zona 287 - Foro Regional do Partenon - Oficial 
substituto · · 
Processo n2: 001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-1'Et2005.8.2t.3001) 
Natureza: ExecuÇão de Sentença 
Valor da Ação: R$'112.642;15 
Exeqüente: Claudionor Schafer Sarat e outros 

Adv: Dominges dos Santos Bltencourt - RS/42694 
Adv: VanessaBitencourt.- RS/55334 
Adv: Joao Augusto Bite[\court-.RS/65314 

Executado: FranciscoGoncalves Dias e outros .- . ..;. 
Adv: Calo Martins Leal· R~/37~g __ ;- . _ _ __ __._ 
Adv: Francisco Goncalves DiãSJürilor - RS/45526 
Adv: Antonio Lucio Ceceare Balblnóttl- RS/68947 

_ __ O(AfDóutor(a) Juiz( a) de Direito MANDA __ ~ç(à) Oflclal(à) de Justiça que; em 
cumprim~nto· ao presente' mandàdo, proceda 'a. PENHO.R~t-~e tantos• bens quantos ·bastem 
parit' gârãntlr ra":; drvlàa e demais' encargos ··-legais/~ Efêtl\7â€fa· a ·cdnstrição;, proceda ao 
DEPÓSITO· do(s) bem(ns)· penhorado(s),··-·compromlssaao.iá 'dep~sitárlo,~?~zeRQOEDA f. 
AVALIAÇÃO'do(s)'bem(ns) penhorado(s). Após, efetue-a: IN41M~ÇAO:.da parte-devedora da 
penhora"•e __ da- avaliação, para, q~erendo, no PRAZO~"J>E;"QJJ,tN:Z~,.(t5)):>1AS.,, oferecer 

- --- ------::<'~impU:fJna§ão.J~)sq:a-cpen~R-'1Lrecai~- ~o.pre _p~m{ns~ lm~y~~t;)!ltl~~~-!~mhé.~E ç_~Q~HQe 
, ,., da;,g~rt~ derna.gçl_, __ fl_Jla!.s§~ __ , ças-~da, e_ amda, o credor h1potecáno, se_ãhena·ao_ {sto_. (s}lmÓVel(rs). 

. . VAL:vRJ)O DEBITO·: ,R$175.422,72 . __ 
o'f-.:-'-'.: ~,~-- -.-.-. .,· "'" _:--..• '~ .,_. '- ••. ,. -. _. . . .. . • . - . ;:· -_.:~- - . ; · .. - . .. . .,.-<"., .'" -~:~-o-'?'1'·~ ~-- -_~ .... -. . • 

DE~PACHO.: .,Expeça-se novo manda.do, apr,oveltá~flo:.se.a )n~sll_lâ''ctinâilÇão;já que~~ 
mad_délclb anterior não foi cumprido. Em 10/0572011. (â)'FabiôVrerrã}Heêr~çJ\llzdà::Direito,!1 

lílilmi~Ôii~~~~~~~~ FEradncRisco AGionbcar lvdes DAiatsõ, el xedcutasdo -t-1 -e .. d··-> c ,, -. ,:.~.--~,· .. ~-~.:_ .. :,·.: 
0011201112250780 n :· ua ce a es n no os anto~an ga o on1. . 

Reg. Cidade Jardim, 585, Nonoai,·-P r:t6 Alegre, RS, 91720-

~ÓCP ( ) CN . ) PC ;( ) NC-
~efina Goncalves Dias, e ___ cutada• 
End: Rua Alcebfades Ant lq dos Sàntos - a~tiga B do Conj. ,;:~ 

. Cidade Jardim, 58 , Nonoal, Porto Alegre, Rs·, 91720- ~i 

lll~lllll~l~llllll~lmlllllmllllllll~ 
001/2011/2250786 

CP ( ) CN C (.) NC $ 
..-:;:;. 

.. CUMPRA-SE. 
c~ Alegre, 22 de junho de 2 11. 

letimoraes 
66-1-001 /2011/2250779 
1 R ?OOF>.8.21.3001) 

Fábiq Vieira Heerdt 
·-... -.. Jüiz de Direito 

1 
001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424· 



Afio:: nnin7P rli!lo:: rlfl míl~ d~ inlhn rlfl J'lttf\ rlP. rloio:: mil P f\117P P~ t'l·lmnrimP'nto l!IA nrP<:PntP - --·· ~~------- ------- -·- ----·- -·- J------ ---- --- ...... ---·- ---- - ----,. --- ·-·--~---------·- --- ~-- ..... -----
mandado, me dirigi ao endereço indicado e ai sendo, após as formalidades legais, 
acompanhado da parte autora, passei a descrever os. bens que guarnecem a residência dos 
réus, a saber: no escritório: um monitor Sansung, 19 polegadas~ 'itm notebook, marDell, 
rnflclPln Tn~irnn nmürn llrrnrn.ifl~ Pm lOiro rnn1 rhm..: O'l'IVPts:~c: rilr11l nm imnrP<:~nrll 
--------- ----~.--- --""? -J.··----- ---------·- ---- --~ -:? ----- ... _ ............ a-··----- - ------? ----- ----~-- ---·- ----
multiftmcional marca HP modelo Laser Jet, Ml120, :rv.J:E'P, uma escrivania com tampo de 
vidro e três cadeiras de escritório (uma em ótimo estado e as outras em regulares estado de 
conse:rvaçã.o ), um estante em L, com tampo em fónnicE4 eom pés de ferro e uma cama de 
o::nltt>it·fl· na ~gJa· vintP P<:!tl'ltnPtl'lo;:~ rtPf'nrllltivl'l<~ nrn l'!hi'I·Íllr rlP·n~ nm tPlPvÍ<:!nr ml'lrf'l:l T .r:: d.{) ·- ------ -;~ ---- ------- . ----- -·----- .... ··--~ --- ~ -- ~---. --.-,:, ----.--- --:,-~-- -- ,- __ , ...... __ ··-~. -·- --,. --------- -,. . -
polegadas de plasma, um armário em madeira em cor branca, com cinco portas e cinco 
gavetas, três spfág em cor bege, um cadeira tipo poltrona, m~delo papai, em cor preta e 
duas poltrona em cor bege, duas cadeiras de aproximação, duas mesas de centro, três 
l'ln:ar::tr!orP.>~ {nm P.m ~nito nm fp,rro P. nm P.m m::~r!P.ira) nm P.>:nP.]hn nm::t mP.'-lR r!P. h11h::tr 

.1. ' (,..,.' ,. ~ ... ~ (' 

um home theater, marca LG, uma-panificadora Britania, um mesa de jantar com tampo de 
vidro e dez cadeiras em tecido em estilo de escrítório, uma mesa.em ferro, seis cadeiras, um 
banco e duas cadeirag em ferro; na cozinha: uma mesa redonda em madeira com quatro 
c:::tciP.irffi nm micrnonrl.::i>: nm forno P.IP.tric:o nm::t m~nuin::t rle I:RVI'Ir lmrc:::t~ mociP. AtivP 

(' " " .1 t- .,.. .. 

marca Brastemp, um purificador de água marca Latina, um fogão com seis bocas, um 
freezer; . marca..-Eletro•lt!K,~-uma:- <geola4&im-... •Eltq9'lte*~'·-4Rm~~seh,~ái·i.Qs~~-de-eozinha .· 
diversos, uma'i:náquina de' lavar' roupas, marca Eletrolux~ 12kg;.U;m~~secadorf( de roupas 
m:Wc:::t Rrl=l>:tP.mn nm::t m~nnin::~ riP. l::~v::tr rmm::~>: m::~rr.H F.lP.trnhr~t ·fl~>:::rtiv::~r!::t nm !'l'of~ riP 

... " J. ... "' " .. 

três lugares, uma máquina de lavar roupas marca Brastemp também desativada, uma estante 
em madeira com qua1ro portas; na parte superior, no quarto: um roupeiro embutido, uma 
cama Box ·extra. grande, um televisor cola·ido 29 polegadas, marcaPhilips, uma estante em 
cor heQ"e{l\.lmF!. nma cadeira comum. nm ar condicionado de narede. marca Com:ul. 

.._.. ... ... ' "' !I< .. , 

1 O. 000 btwh; outro quarto; uma cama de casal e um roupeiro, um computador, uma 
cadeira de escritório em cor bege, giratória, um computador ligado em dois monitores um 
de 17 e um 21 polegada-;;, marca AOC, uma fillpressoraHP; em outra sala: uma geladeira 
des:ativada, um as:pirn.rlor de pó, s:eis: pnfes em couro de cor pr-éta; out.m f!U9rl.o: um 

televisor colorido 29 polegadas, marca LG, uma esteira ele1rõnica, uma cadeira de 
escritório preta e um mesa com tampo em mánnore, uina cama de .casal, um aquecedor a 
óleo seis elementos, um roupeiro. Os bens relacionados estão em regular estado de 
cons:ervadío. C'nmnre informar one iunto a moradia dos: réul":. exis:te uma divis:ór-ia. em 

l .... .a. .., ' 

macieira, tendo a ré alegado que ali reside sua ex nora, com dois netos. fàzendo extensão da 
casa dos réus com entrada individual; a mesma argumentou que ali anteriormente existia o 
quarto das filhas e uma. garagem e área dé lazer. Nada mais. 
Custas ao Estado conforme Regimento: um auto. 
Condução: duas URC a receber. ______ J_ __ p 

~D~el 
Oficial de JuStiça 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO PARTENON 
DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo no. 1.05.2464110-6 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
i 

Exeqüentes: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha 

da Silveira 

Executados: Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e. NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVA, já qualificados nos 

autos do processo em referência, vêm, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, tendo em vista o teor da Nota 

de Expediente no. 978/2011, expor e requerer: 

1. _ Os exequentes tomaram conhecimento do teor da 

certidão de fi. 719-verso, dando conta de que o mandado não foi 

cumprido integralmente, sendo lavrado somente o "Auto de 

Verificação", demonstrando diversos bens passíveis de penhora. 

2. Assim, ao invés de cumprir o Mandado de fi. 719, que 

tinha por fim a efetivação da Penhora, Depósito, Avaliação e 

Intimação, o Sr. Oficial de Justiça terminou apenas lavrando o 

referido "Auto de Verificação", deixando, portanto, de cumprir o 

determinado por Vossa Excelência à 11. 691 e 11. 717.. cW(). ~ 
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3. Extrai-se, também da Certidão de fi. 719-verso, que a 

parte executada impediu que o Oficial pudesse cumprir a ordem 

judicial por completo, visto ql!le não lhe foi permitido o acesso a 

todos os cômodos da residência, sob a alegação de que "ali reside 

sua ex nora, com dois netos, fazendo extensão da casa dos réus 

com entrada individuar'. 

4. Ora, tal alegação esbarra nas alegações dos próprios 

executados, que, por ocasião. da tentativa de penhora casa, 

~~-\ alegaram que "o imóvel é efetivamente, todo ele, de residência dos 

suplicantes ... " (fi. 494, in fine). Clara está a má-fé dos executados, 

que, mais uma vez, se escancara, impondo-se sejam severamente 

penalizados. 

5. Assim, resta mais do que evidente que pode, sim, o Sr. 

Oficial de Justiça arrolar, penhorar e avaliar todos os bens que 

guarnecem a residência dos devedores, inclusive transpondo a tal 

"divisória de madeira" (fi. 719-verso), fazendo-se constar, no 

Mandado a ser renovado, a ordem expressa para arrombamento, 

caso os devedores resistam ao cumprimento da diligência. 

Em face do exposto, requerem a Vossa Excelência que 

determine a renovação da diligência no sentido de dar cumprimento 

integral à decisão de fi. 691 (a qual foi objeto de Agravo de Instrumento 

por parte dos executados, porém, tal agravo teve o seguimento negado, 

prevalecendo tal decisão), expedindo-se novo Mando de Penhora, 

Avaliação e Intimação para o endereço dos executados, fazendo 

constar expressamente no referido mandado a· ordem 
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para arrombamento e -uso de força policial, bem como estendendo a 

autorização para que os exequentes acompanhem a diligência. 

Requerem. Outrossim, a aplicação da multa -do artigo 

475-J, do CPC, pois, conforme item "2." da decisão de fi. 691, 

somente seria aplicável após a intimação dos devedores (a qual foi 

procedida, conforme Certidão de it. 719:-verso ). 
-' 

Informam,. outrossim, que o valor exequendo, 

/\ devidamente atualizado (sem incluir a multa do artigo 475-J, do CPC), 

alcança o montante de R$ 232.894,26 (duzentos trinta e dois mil e 

oitocentos e noventa e quàtro reais e vinte e seis centavos), conforme 

memória de cálculo anexa. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 20 de o o de 2011. 

P/p Domin 



DATA 

"11/07/97 

11/09/97 

14/12/97 

15/01/98 

SOMA: 

DATA 

11/09/00 

11/09/00 

SOMA: 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

VALORES ATUALIZADOS DO PRINCIPAL. CUSTAS 
E HONORÁRIOS DEVIDOS AOS EXEQUENTES 
fndice: IGPM (FGV) 
Juros de mora: 6o/o a.a. 
Valores em Reais atualizados até 20 de outubro de 
2011. ) 

VALOR 
DEVIDO 

7.200,00 

13.500,00 

3.300,00 

660,00 

24.660,00 

VALOR 
DEVIDO 
601,93 

21,74 

I -PRINCIPAL 

INDICE VALOR JUROS PRINCIPAL 
.. CORRIGIDO CORRIGIDO ' 

+JUROS 
3,319511 23.900,48 20.434;91 44.335,39 
3.313544 44.732,84 37.799,24 82.532,08 
3,264665 10.773,39 8.941,91 19.715,30 
3,237470 2.136,73 1.762,80 3.899,53 

------------- 150.482,30 

11 - CUSTAS NA AÇÃO CAUTELAR - processo 
n° 1.05.0033051-8 (1 00%) 

INDICE VALOR JUROS TOTAL 
CORRIGIDO 

2,468297 1.485,74 ------------- 1.485,74 
2,468297 53,66 ------------- 46,55 

1.429,12 



DAtA VALOR 
DEVIDO 

04/02/00 505,92 

20/'10110 42,34 
fi. 688 

DATA VALOR 
DEVIDO 

28/12/05 1.955,04 
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111- CUSTAS' NAACÃOPRINCIIPAL,-.processo 
n° 1.05.003.2945-5 (80% de R$ 632,41 = R$ 
505,92) 

INDICE VALOR JUROS TOTAL 
CORRIGIDO 

2,615813 1.323,39 ------------- 1.323,39 
1,074622 45,49 

45,49 
/ 1.368,88 

IV- CUSTAS NA PARA RESTAURAÇÃO DE 
AUTOS: 

IN DI CE '\VALOR JUROS TOTAL 
CORRIGIDO 

1,408205 2.753,09 ------------- 2.753,09 

V- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ACÃO 
CAUTELAR - processo n° 1.05.0033051 

~-z. <;. \'. , -\ . 1,_ Ü! 

DATA VALOR IN'DICE VALOR . HONORÁRIOS 
DA CORRI'GIDO DE15% 
CAUSA 

11/09/00 43.348,69 2,468297 106.997,44 16.049,61 

DATA 

11/07/97 

11/09/97 

VI- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO 
PRINCIPAL- processo n° 1.05.0032945-5 

VALOR INDICE VALOR JUROS PRINCIPAL 
DEVIDO CORRIGIDO COR'RIGIDO 

+JUROS 
7.200,00 3,319511 23.900,48 20.434,91 44.335,39 

13.500,00 3.313544 44.732,84 37.799,24 82.532,08 



14/12/97 

15/01/98 

SOMA: 

HONORARIOS 
15% 

1-Zb,, Advogados ~ 
Domingos dos Santos Bltencourt- OAB-RS 42.694 \ ~ \~ 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 \]JV\ 

João Augus.to.: Bltencourt - QAB-RS 6~.3.14 1 · 
.. 

3.300,00 3,264665 10.773,39 8.941,91 19.715,30 
660,00 3,237470 2.136,73 1.762,80 3.899,53 
24.660,00 ------------ 150.482,30 

\ 22.572,34 

VIl - DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS IMPUGANACÂO (FL. 498-
VERSO): 

1 

DATA VALOR INDICE VALOR 
CORRIGIDO 

30/10/08 500,00 11153589 -576,79 

VIII- MULTA- ATO ATENTATÓRIO: 

VALOR MULTA 
ATUALIZADO 20%' 
DA DÍVIDA 
194.078,55 38.815,71 

Total da execução: R$ 232.894,26 (duzentos trinta e dois mil e 
oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos). 

bro de 2011. 

P/p Domingos aos Santos Bitencourt 



/ I ESTADO DO RIO C71U.NDEDOSUL 

PODER JUDICIÁRIO 
' 

001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-16.2005.8.21.3001) 

O oficial de justiça não cumpriu integralmente o mandado, 

pois não avaliou os bens arrolados, nem procedeu à penhora. 

Assim, expeça-se novo mandado, devendo o oficial avaliar 

os bens, penhorá-los e intimar os executados. O mandado deverá ser 

cumprido sem recolhimento de . nova condução, pelo mesmo oficial, 

tendo em vista o anterior cump"rÍmento incompleto. 

Quanto à p ~ra de bens na parte da residência ocupada 

pela ex-nora do exe utado, entendo que, por ora, não é caso de se 

amento, visto que não se sabe se os bens 

encontrados na esidência dos executados são suficientes à satisfação 

da dívida. 

"-fábio Viejça Heerdt, 
Jniz-de15 i rei to. 

1 . 
001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-16.2005.8.21.3001) 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA CIVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 
AV. Cel. Aparfcio Borges, 2025- CEP: 90680570 Fone: 51-3336-7588 

MANDADO de PENHORA, DEPÓSITO, AVALIAÇÃo iiNTIM.AÇÃO 
(LEI 11.232/2005) . . .· 

Oficial de Justiça: Júlio César Diel - Zona 287 - Foro Regional do Partenon - Oficial substituto 
Processo n11

: 001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-16.2005.8.21.3001) 

Natureza: Execução de Sentença 

Valor da Ação: R$ 112.642,15 

Exequente: Claudionor Schafer Sarat e outros 
Adv: Domingos dos Santos Bitencourt " RS/42694 
Adv: Vanessa Bitencourt - RS/55334 
Adv: Joao Augusto Bitencourt- RS/65314 

Executado: Francisco Goncalves Dias e outros 
Adv: Caio Martins Leal - RS/3732 
Adv: Francisco Goncalves Dias Junior - RS/45526 
Adv: Antonio Lucio Coccàro Ball)inotti- RS/68947 

O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito MANDA ao(a) Oficial(~)· ·de Justiça que, em 
cumprimento ao presente mandàdo, ·proceda a PENHORA de tantos bens quantos bastem para 
garantir a dfvida e demais encargos legais. Efetivada a constijçãó,Jprocedac @O. QEPO.SI;iO;cdo(s) 
bern(!1s) penryôr:ªgp~s), compromi§~ª~() .o depositário·, e 'PROOÉDJX"'~·AVÁtiP:QÃd"'do(s} bem(ns) 
penhql,ª(!lQ(s);c;}~.pi:1$;,-<éfetlfe a INTI~AÇÃO da ·parte devedora. dá penhora e da. avaliação, para,. 

•·,, ~;lf~'~·,•.:.••,~.,-, •,·,., .. • -· .- '- ,, -.-~,.~~;~··;·,;..,··-C·-·.·_ • ,~-.--;.· .. ,· ,·: . .ç--.:0:•· .. "-'" "' ... -•.-",.,c_, 

querend~, .IJP)P~AZO DE; g~J.~~E ~15)··~~~~· oferecer·h:np~g.!:'~çã~:,Casó'~;ip~0ra!:'f~q_ .. ~~-J:~·" ··~ ~.· . 
. ;:::_.bem(ns)clmóvel(ts), intime•se-tarmt~11Fõ""c"Q!)Juge\:llrpalt"ê demal'ldããars~ãtla;"·nliida:, o creâor 

.• -·-- ·hipotecárlo,-se·alietiado(s) o(s)"'mõvãt(is). 
VALOR DO DÉBITO: R$175.422,72 
DESPACHO: •o oficial de justiça. não cumpriu integralmente o mandadó, pois não .avaliou o$ J?ens 
arrolados, nem J?rocedeu à penhora. Assim, expeça-s~ tt9VO)n,aoda~9:i''devendo"ó of!éiál a(ra!!a(os 
bens. penhorá-tos e intimar os executados. o·mandado deverá sercú!Í!pr!do sem recolhlmênto 
de nova condução. pelo mesmo oficial. ·tendo em vista o· anterior cumprimento Incompleto. 
Quànto à penhora de bens na parte da r,esidência ocupada pela éx~nora ~o execl:ltádo, entendo que, 
por ora, não é caso de se determinar arrombamento, visto que não_se-sabe se os bens encontrados 
na residência dos executados são suficientes à satisfação da dJvida. Em 25/10/2011. (a) Fábio Vieira 
Heerdt, Juiz de Direito. • •.J \AÁ~ . A /./ 
DESTINATÁRIO~S": , () lf' ~ / 

· llllllllll~lllllllllmll~llldll~llllll~l~- ~F~~~c~~~ ~~;;~~~= 0~~~~--.c~~~d~antos - antiga B do ·conj. Res. 
001/2011/4529236 idade Jardim, 585 onoai, Porto Alegre, RS, 91720-580 

. ( CP ) CN ( ) PC ( ) NC 

lllllllllflllllllllll~llllllln!l~llllllllllll ~~~~~fi~~:~~;:~~ s ~~s, e niou_·~--~-~a Santo. s - antiga B do.·Conj. Res. 
001/2011/4529239 . ade Jardi , ~~~-o · le re, RS. , 91720-580 

( CP ~- · ~-( ) NO 
CUMPRA-S - · / · 
Porto Alegre, 25 de nove~8-9"@'T<L-

Escrivão(ã)/Oficial Aju 

Evandi 
Ot. A) 

"139 

letimoraes . 
66-1-001/2011/4.529235 

~ Fábio Vieira Heerdt _____ __.....-·· 

Juiz de Direito 

., 
001/1.05.24:6411 0·6 (CNJ:.0000424· 

. . .. 



AUfO DE PENHORA~ DEPÓSITO E INTIMAÇÃO. 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil .e doze, em 
cumprimento ao presente mandado, me dirigi até ao endereço 
constante e ali passei a penhorar os seguintes bens: no escritório um 
monitor Sansung, 19 polegadas (avalio em R$300,00), um 
notebook,marca Dell,mod. lnspiron (avalio em R$600,00), 4 armários de 
aço ,com duas gavetas cada um (àvalio em R$2.00"00 cada um), uma 
impressora multifuncional, marca HP modelo· laser jet M1120, MFP, 
que avario em R$300,00 (a parte ré infonna que a mesma te.m mais de 
cinco anos de uso), uma escrivaninha ( tampo de vidro e pés de 
cimento) que avalio em R$200,00, duas cadeiras de. escritório em ótimo 
estado de conservação que avalio em R$ 100;00 cada uma, e duas em 
mau estadà · (rasgadas) que avalio em R$ 450,00 càda, uma estante em 
L(com tampo em fórmica ·. que avalio em R$80,00,. uma cama e um 
colchão que avalio em R$150,00, na sala 20 estatuetas decoratiyª~' 
que ficam avaliadas em sua totalidade em R$ 500,001 um ab?tjur de pé 
em madeira talhada, que avalio· em R$ 100,00, u!!!_! .. !.!!Y!i2L-~ 
40 polegadas, plasma, que avalio em R$ 500,00, três sofás de três 
lugares na cor bege, que avalio em R$ 150,00 cada um deles, uma 
poltrona, modelo "papai" estragad~ que avalio em R$ 100,00, em cor 
preta, duas poltronas em cor bege, que avalio R$ 50,00 cada uma 
delas, duas cadeiras de aproximação em mau estado de conservação, 
que avalio em R$ 50,00, duas mesinhas de centro, que avalio em R$ 
50,00 cada uma delas, um aparador em gran!~o, que avalio em R$ 
150,00, u~~!~d'!!:.~ f~_rro,. que avalio em R$ 100,00, '!!! .f!Parador 
em madeira que avalio em R$ 80,00, um espelho em tamanho grande 
com moldur~ que avalio em R$ 100,00, uma mesa de bilhar, que avalio 
em R$ 500,00, home theater, tnarc·a LG, que avãlio-em R$-150,00, uma 
panificadora màTCã'l!rTfãníã,qüe avalio em R$ 100,00, uma mesa com 
tampo de vidro, com oito lugares, que avalio em R$ 350,00, dez 
cadeiras estilo escritório, que ficam avaliadas em R$ 80,00 cada uma 
delas, uma mesa de ferro que se encontra no pátio, que avalio em R$ 
100,00, seis cadeiras em alumínio, que avalio em R$ 50,00 cada uma 
delas, um banco em ferro, que avalio em R$ 100,00, duas cadeiras em 
ferro que avalio em R$ 50,00; na cozinha: uma mesa redonda em 
madeira, que avalio em R$ 100,00, quatro cadeiras em mau estado de 
conservação, que avalio em R$ 10,00 cada um microondas, marca 
Brastemp, que avalio em R$ 50,00, um forno elétrico, marca Fischer, 
que avalio em R$ 100,00, uma máquina de lavar louças, modelo Ative, 
marca Brastemp, que avalio em R$ 400,00, um purificador de água, 



marca Latina, estragado, que avalio em R$ 50,00;. um fogão cinco 
bocas, estragado, que avalio em R$ 100,00, um freezer, m arca 
Eletrolux, que avalio em R$ 200,00, uma geladeira duplex, marca 
Bosch, com defeito que avalio em R$ 300,00~ uma máquina de lavar 
roupas, marca Eletrolux, 12 kg, que avalio em R'$ 460~00,. uma sécadora 
de roupas, marca Brastemp, que avalio em R$ 200,00, uma máquina de 
lavar roupas, marca Eletrolux, com defeito, que avalio em R$ 100,00, 
um sofá de três lugares em tecido, que avalio em R$ 100,00, uma 
estante em madeira com quatro portas, em mau estado de 
conservação que avalio em R$ 5P,OO, um televisor marca Philíps, 
modelo de mais de dez anos, R$ 80,00, um condicionador de ar, marca 
Cônsul, 10.000 btulh que avalio em R$ 100,00, uma cadeira de 
escritório de cor bege giratória, que avalio em R$ 80,00, uma 
impressora, marca HP (estragada) que aval.io em R$ 30,00, um monitor 
21 polegadas, marca AOC, usado como televisor, que avalio em R$ 
200,00; em outro cômodo: uma geladeira, marca Eletrolux desativada, 
que avalio em R$ 300,00, s~is pufes em couro, rasgados e muito suj.os, 
que avalio em R$ 10,00 caâa um deles; em outro quarto: um televisor 
colorido 29 polegadas modelo antigo, marca LG, que avalio em R$ 
100,00, uma cadeira de escritório em cor preta, que avalio em R$ 80,00, 
uma mesa com tampo de madeira, imitando mármore, que avalio em 
R$ 50,00, um aquecedor -a- óleo, seis elementos, qüe-·avallõ em R$ 
80,00. Feita a penhora, nomeei a Sra. Josefina Gonçalves Dias como 
fiel depositário, que aceitou o encargo sob as penas da lei, ficando 
intimada do prazo para embargos ou impugnação se for o caso. 
Cumpre infonnar que não foram encontrados na residência, a esteira ( 
elétrica, um roupeiro, um aspirador de pó, uma impressora e um I 
computador e uma tela de monitor de 17 polegadas, uma estante em 
madeira, uma máquina de lavar roupas e um armário em cor branca. 
Esclareço ainda, que todos os bens penhorados são de muito uso. 
Deixei de intimar o réu Francisco Gonçalves Dias, em razão de seu 
faJecimento em agosto de 2011. Nada mais. 
Custa<s ao Estado, conforme Regimento: "nihil" 
Condução: dua<s URC não recebidas. 

Júlio César Diel 
Oficial de Justiça 



Excelntfssimo{a) Senhor{a) Doutor(a) Juiz(fza) de Direito 

da Vara Cfvel do Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre, RS. 

Processo n2 1.05.2464110-6 

ESPÓLIO DE FRANCISCO GONÇALVES DIAS, neste ato representado 

pela inventariante JOSEFINA GONÇALVES DIAS, conforme respectivo Termo extraído 

dos autos do processo de inventário n2 1.11.0267990-Q (DOC. 01), e JOSEFINA 

GONÇALVES DIAS, já qualificada nos autos da ação de execução em epígrafe, que lhes 

é movida por CLAUDIONOR SACHAFER SARAT e NILZA TEREZINHA CUNHA DA 

SILVEIRA, vêm, respeitosamente, por seu procurador slgnatário1
, perante a autoridade 

de Vossa Excelência, com fulcro no art. 475-J, §12, CPC, oferecer 

ao Auto de Penhora e Avalição, de fls. 729-731, aduzindo, para tanto os fundamentos 

que seguem: 

1. Em cumprimento à r. decisão de fls. 727, aos 16 de abril de 

2012, foi efetuada a penhora de diversos bens que guarnecem a residência dos 

executados; penhora esta que vai integralmente de encontro à Lei 8.009/90, bem 

como à própria legislação processual vigente, conforme. restará demonstrado. 

2. Já há muito os exequentes ludibriam este MM. Juízo com 

alegações falaciosas, no sentido de que os executados "vivem nababescamente, 
desfrutando de muito conforto e alto padrfJo de vida e, por certo, possuindo bens 
penhoráveis ( ... )muito valiosos" (sic.- fi. 653). 

3. Inclusive por força de diversas alegações (inverídicas) 

chegaram os executados a convencer este MM. Juízo a constituir penhora sobre o 

único imóvel residencial da famrlia, situação esta que, após reiterada pelela e "muita 

1 Neste ato é juntada procuração do ESPÓLIO- DOC. 02. 
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dor de cabeça", veio a ser reparada (fls. 496-498v), com a conseguente declaracão de 

impenhorabilidade do aludido bem. 

4. A divida objeto da presente execução é oriunda de verdadeira 

agiotagem praticada pelos exequentes, e que por total Inércia do procurador dos 

executados, quando do trâmite da ação principal, foi perdida a oportunidade de 

realização de competente perícia grafodocumentoscóplca nostftulos que guarneceram 

a ação monitória originariamente promovida. Mas quanto a tal situação, já não mais 

cabem quaisquer discussões. 

S. Quanto à penhora efetivamente realizada sobre os bens que 

guarnecem a residência dos executados, importante sinalar que a mesma é deveras 

INDEVIDA, e porque não dizer ILEGAL, tendo em vista a manifesta afronta ao Parágrafo 

único do art. 1!!, e art. 2!! da Lei 8.009/90, que já estabelecem, in verbis: 

6. 

Art. 1.9. ( ... ) 

Par6grajo único. A Impenhorabilidade compreende o Imóvel 

sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as 

benfeitorias de. qualquer natureza ·e todos os equipamentos. 

Inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a 

casa, desde que quitados~ (g.n.) 

Art. 29. Excluem-se da Impenhorabilidade os vefculos de 

transporte, obras de arte e adornos suntuosos. (g.n.) 

Nesse ponto, importantfssimo sinalar que os bens elencados 

pelo Sr. Oficial de Justiça, em nenhum momento se enquadram na exceção 

estabelecida pelo citado art. 2!!, pois não foram encontrados, seja pela caracteristica, 

seja pelos valores, quaisquer "obras de arte e adornos suntuosos". 

7. Ademais, foram arrolados bens de propriedade dos filhos dos 

executados, sitos em seus respectivos quartos, como televisores, camas, armários, 

mesas de estudo, cadeiras, computadores, aquecedor de óleo e aparelhos de ar

condicionado. 

A fim de evitar-se a propositura de competentes embargos de 

terceiros2
• aproveita-se a presente manifestação, a fim de economia processual, para 

alertar este MM. Jufzo quanto a esta situação. Faz-se necessário, pois quando do 

cumprimento, entendeu o Sr. Oficial de Justiça por arrolar a totalidade dos bens 

encontrados, independentemente da observação ora em comento. 

2 Foi penhora, Inclusive, mesa de sinuca de propriedade do filho dos executados, ora signatário, 
adquirida há cerca de 10 anos e que por motivos latentes, não poderiam ser dos executados, tendo em 
vista que JOSEFINA não joga sinuca, e tampouco o falecido FRANCISCO, que não mais tinha o braço;, 
esquerdo desde os OS (cinco) anos de Idade, após ter sofrido uma queda. -l 



8. Por fim, e não menos importante, cumpre destacar que os 

bens encontrados na· residência são todos de utilidade ordinária da vida dos 

executados, para o cumprimento mínimo da dignidade, nenhum se apresentando, 

como já referido, como suntuoso, obra de arte, ou mesmo extraordinário. 

Caso seja feita a "limpa" na casa dos executados, com a 

expropriação de todos os bens que guarnecem a residência, o que se admite somente 

a título de argumentação, a totalidade da avaliação realizada importa em 

aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), e não seria capaz, em eventual hasta 

pública, sequer capaz de cobrir as despesas e custas judicias e multas impostas por 

este MM. Juízo, nos termo do que já prevê o art. 659, §22, CPê. 

9. Nessa esteira, também merece observar-se o disposto no art. 

649, incisos 11 e X, CPC: 

Art. 649. São absolutamente /mpenhor6ve/s: 
( ... ) 
1/ - os móveis, pertences e utilidades domésticas que 

guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado 

valor ou que ultrapassem as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida; (g.n.) 

( ... ) 
X- até o limite de 40 (quarenta} sal6rlos-mínimos, a quantia 

depositada em caderneta de poupança; 

10. Ou seja, o próprio CPC, no inciso 11 do art. 649, com a redação 

conferida pela Lei 11.382/06, veio a corroborar o já disposto na Lei 8.009/90, sendo 

que a menção ao Inciso X, do mesmo dispositivo, serve como referência de que se 

impenhorável a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos (em caderneta de 

poupança), que hoje equivaleria a aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte quatro mil 

reais), menor razoabilidade teria a penhora dos bens verificados na residência dos 

executados. 

11. Por fim, corroborando a impenhorabilidade dos bens arrolados 

no Auto de Penhora ora vergastado, faz-se referência aos seguintes julgados do 

Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
IMPENHORABILIDADE. LEI N.8.009/90. RENÚNCIA 
INCABÍVEL. PROTEÇÃO LEGAL. NORMA DE ORDEM 
PÚBLICA. IMPENHORÁVEIS OS BENS MÓVEIS QUE 
GUARNECEM A RESIDi!:NCIA DOS DEVEDORES. 

3 "Não se levará a efeito a penhora, quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados 
será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução." 



ASSIST~NCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 
:POBREZA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. A indicação do bem à penhora, pelo devedor na execução, não 
implica renúncia ao beneficio conferido pela Lei n. 8.009/90, pois a 
instituição do bem de famflia constitui principio de ordem pública, 
prevalente sobre a vontade manifestada. 
2. O aparelho de televisão e outros utilitários da vida moderna atual, em 
regra, são impenhoráveis quando guarnecem a residência do devedor, 
exegese que se faz do art. 1°, § 1°, da Lei n. 8.009/90. 
3. O beneficio da assistênciajudiciária gratuita pode ser obtido pela 
simples afirmação do interessado de que não está em condições de 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 
de sua manutenção ou de sua famflia, não dependendo a sua concessão 
de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. A 
presunção legal ppderá ser elidida por prova em contrário, e também o 
magistrado, avalíando as alegações da parte interessada ou as 
circunstâncias da causa, examinará as condições para o seu 
deferimento. 
4. Recurso esp~~ial provido. 

(REsp 875.687/RS - 4" T- STJ - DJ 22.08.2011 - Rei. Min. Luis 
Felipe Salomão) 

RECLAMAÇÃO. DIVERG~NCIA ENTRE ACÓRDÃO 
PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A 
JURISPRUD~NCIA DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
TELEVISOR E MÁQUINA DE LAVAR. IMPENHORABILIDADE. 
1.- É assente na jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda 
Seção desta Corte o entendimento segundo o qual a proteção contida na 
Lei n° 8.009/90 alcança não apenas o imóvel da família, mas também 
os bens móveis que o guarnecem, à exceção apenas os veículos de 
transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 
11.- São impenhoráveis, portanto, o televisor e a máquina de lavar 
roupas, bens que usualmente são encontrados em uma residência e que 
não possuem natureza suntuosa. 
Reclamação provida. 

(Rcl 4.374/MS- 2• Seção- STJ- DJ 20.05.2011 -Rei. Min. Sidnei 
Beneti) 

DIANTE DO EXPOSTO, requerem, respeitosamente, digne-se 

Vossa Excelência de determinar a desconstituição da penhora realizada sobre os bens 

arrolados no Auto de Penhora de fls. 729-731, por estarem, reiterando-se, amparados 

pela impenhorabilidade legal, e não se enquadrando em nenhuma hipótese de 

exceção. 

Nestes termos, 

Espera deferimento. 



ESTADO DO RIO (;RANJ)EDO SUL 

PODER JUDICik.RIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL PARTENON 
AV. Cel. Aparicio Borges, 2025- CEP: 90680570 Fone: 51-3336-7588 

Processo n.v: 001/1.11.0267990-0 (CNJ:.0056130-86.2011;8.21.3001) 

Natureza: 

Valor da Ação: 

Autor: 

Réu: 

Inventário 

R$ 1.123,50 

Josellna Gonçalves Dias e outros 
.! 

Francisco Gonçalves Dias 

CERTIDÃO DE INVENTARIANTE 

CERTIFICO que notifiquei hoje, pessoalmente o( a) Joseflna Gonçalves Dias, na pessoa de 
seu Procurador, do despacho de fls. 12, a fim de que venha prestar compromisso legal. Do que ficou bem 
ciente. Dou fé. · 

Porto Ale l'é.'l~ de dezembro de 2011. 

Sara Kola ~icz 
Escrivão(ã)/ f ai Ajudante 

TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE 

Aos 14 de dezembro de 2011, neste Juizo, compareceu a autora supra, Sra Joseflna 

Gonçalves Dias, nomeado(a) acima e disse que, tendo sido nomeado(a) para servir de INVENTARIANTE 
em nome de, do(s) bem(ns) deixado(s) por falecimento do(a)(s) acima, no p~ ente feito, vinha prestar o 
respectivo compromisso e requeria que se lhe o defe~rometenao 9<íe se haverá com Justiça e 

Eqüidade no de(mJnho de suas funções. Houve deferin~o qu ar ;6, star lavrei e e termo. 

Sara Ko~z Cairo berto Ao rtg \ s 

Escrivã~(ã)/Oficial Ajudante 

inventariante ~ 
Adv: Francl Goncalve a ~ioj-!s~45526 

~""' ~ IA./'-· --
, 

~>holan 

6;2 <:~ ·1 ;,?. ·00 I /20 11 /<I.B 1 :.iO~l8 

HG.?Ol UUI :)0011 

001/1.11.0267990-0 (CN,l:.0056130-
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PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

Através do presente instrumento particular de mandato, ESPÓLIO DE 

FRANCISGO GONÇALVES DIAS, através de sua inventariante, JOSEFINA 

GONÇALVES DIAS\ brasileira, viúva, do lar, portadora do RG no 

8010832651 SSP/RS, inscrita no CPF sob o no 167.879.940,.87, residente e 

domiciliada na Rua Alcebíades Antônio dos Santos, 585, bairro Nonoai, em 

Porto Alegre, RS, CEP 91.720-580, nomeia e constitui como seu(s) 

procurador(es) o(s) advogado(s), Francisco Gonçalves Dias Júnior, 
} 

inscrito(s) na Ordem dos Advogados do Brasil sob o no 45.526, Seção do 

Estado RGS, Subseção Porto Alegre, com escritório profissional situado na 

Rua Alcebíades Antônio dos Santos, 585, Bairro Nonoai, cidade Porto 

Alegre, CEP 91.720-580, telefone (51) 8506-6060, outorgando-lhe(s) 

amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem 

como para o foro em gerai, conforme estabelecido no artigo 38 do Código 

de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar 

compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência 

do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos 

perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da 

administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante 

particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instânCias e 

tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por 

bom e valioso, com fim específico para DEFESA JUDICIAL JUNTO AOS 

'~ AUTOS DO PROCESSO NO 1.05.2464110-6, QUE TRAMITA PERANTE A VARA 

CÍVEL DO FORO REGIONAL DO PARTENON - COMARCA DE PORTO ALEGRE, 

RS. 

Porto Alegre, RS, 09 de abril de 2012. 

Espólio de r isco Go çalves Dias 
Jose zna Gonçalves Dias 

(Inventariante) 
CPF no 167.879.940-87 

1 Conforme Termo de Inventariante extraído dos autos do processo n° 1.11.0267990-0, que tramita 
perante a Vara de Famflia e Sucessões do Foro Regional do Partenon- Comarca de Porto Alegre, RS. 



ESTADO DO RIO IJRAliDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.05.246411 0-6 (CNJ:.0000424-16.2005.8.21.3001) 

i'· 

Retifique-se o polo passivo, para que conste Espólio de 

Francisco. 

Cadastre-se a impugnação à fase de cumprimento e dê-se 

vista aos impugnados, a fim de que se manifestem acerca da 

impenhorabilidade alegada. 

Considerando que os bens penhorados não são suficientes 

para quitação da dívida, que é muito superior à avaliação, diga o 

exequente sobre o efetivo interesse na manutenção da penhora 

realizada- objeto da impugnação-, considerando a sua insuficiência e a 

possibilidade de habilitação do crédito integral nos autos do inventário. 

001 !1.05.246411 0-6 (CN.J:.0000424-16.2005)3.21.3001 l 



I:STADO DO RO G RJ\NDE ro SUL 
PODER JUDI CIARIO 

DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA 

FORO REGIONAL DO PARTENON 

RECEBIMENTO 

Na data infra recebemos estes autos. 

EmA'/. V\ ,\)"\ l 

CERTIDÃO 

Certifico que de conformidade com o despacho 

exarado neste feito procedemos as averbações 

nos assentamentos desse offcio. Dou fé. 

Em) y. "" , \J -1 L 

) 

Nesta data faço remessa destes autos para 

( ) Vara de Família e Sucessões 

('>() Vara Cfvel 

( ) Vara Criminal 

( ) Juizado Especial Cfvel 

( ) Juizado Especial Criminal 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 474/2012, expedida em 19 de abril 

de 2012, foi disponibilizada na edição nº 4816 no Diário da Justiça Eletrônico 

do dia 23/04/2012, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se 

seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.05.2464110-6 (CNJ 0000424-

16.2005.8.21.3001) - Nilza Terezinha Cunha 

da Silveira (pp. Domingos dos Santos 

Bitencourt e Vanessa Bitencourt) e 

Claudionor Schafer Sarat (pp. Domingos dos 

Santos Bitencourt, Joao Augusto Bitencourt e 

Vanessa Bitencourt) X Espólio de 

Francisco Gonçalves Dias (pp. Caio 

Martins Leal e Francisco Goncalves Dias 

Junior) 

Antonio 

Martins 

e Josefina Gonca1ves Dias (pp. 

Luci o Coccaro Ba1binotti, Caio 

Leal e Francisco Goncalves Dias 

Junior). Retifique-se o polo passivo, para que 

conste Espólio de Francisco. Cadastre-se a 

impugnação à fase de cumprimento e dê-se vista 

aos impugnados, a fim de que se manifestem 

acerca da impenhorabilidade alegada. 

Considerando que '!-ós bens penhorados não são 

suficientes para quitação da divida, que é 

mui to superior à avaliação, diga o exequente 

sobre o efetivo interesse na manutenção da 

penhora realizada (.. objeto da impugnação 

considerando 

possibilidade 

a 

de 

sua insuficiência 

habilitação do 

e a 

crédito 



Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bltencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENT[SSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA CfVEL DO FORO REGIONAL DO PERTENON 
DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo no. 001/1.05.2464110-6 

Impugnação à Fase de Cumprimento de Sentença 

Exequentes/lmpugnados: Claudionor Schefer Sarat e Nilza 

Terezinha Cunha da Silveira. 

Executados/Impugnantes: Espólio de Francisco Gonçalves Dias e 

Josefina Gonçalves Dias. 

CLAUDIONOR SCHAFER SATAT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, Já qualificados nos 

autos do processo em referência, vêm, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, tendo em vista o teor da Nota 

de Expediente n°. 474/2012, apresentar RESPOSTA À 

IMPUGNAÇÃO, pelos fatos e fundamentos que passa a 

expor: 

I - PRELIMINARMENTE - DA INTEMPESTIVIDADE 

DA IMPUGNAÇÃO DE FLS. 732/737: 

1. Em que pese os impugnantes terem garantido 

parcialmente o juízo, verifica-se que a apresentação da impugnação 

,~ 
riin nn rl>rrn I ;~rnn n• 1 1 c:::.b hl"'ll - R"irrn· 1\Aaninn na11c: - Dnrt-n A nra- D<:: 

em apreço foi totalmente intempestiva. 



Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 
João Augusto Bltencourt- OAB-RS 65.314 

2. Ocorre que· somente em 09 de abril de 2012 (f/. 732) é 

que os ora impugnantes protocolaram a impugnação, ou seja, 

totalmente fora do prazo, eis que, conforme Certidão de fi. 728-

verso, o Mandado que os intimou da penhora e avaliação foi juntado 

aos autos no dia 22 de março de 2012. Portanto, não foi obedecido 

o prazo legal para apresentação da impugnação ( 15 dias), 

merecendo ser, também por e$se motivo, extinta a presente 

impugnação, nos termos do artigo 475, J, § 1°, em combinação com 

o artigo 269, IV, e 183, todos do CPC, já que o impulso processual 

,, \ não dependia do juízo, mas exclusivamente dos impugnantes, 

decaindo, estes, em seu direito de impugnar a penhora realizada. 

3. O posicionamento da doutrina pátria e inequívoco no 

sentido de que se opera a preclusão no caso de intempestividade 

na apresentação da impugnação, conforme se pode depreender 

das seguintes lições, verbis: 

"Art. 475-L- A exemplo do que acontecia 
com os embargos à execução, a não 
apresentação ou a apresentação da 
impugnação fora do prazo de quinze dias 
implica preclusão." (Negrão, Theotonio. 
Código de Processo Civil e legislação 
processual em vigor. 398 Ed., 2007, p. 581). 

"Sendo a preclusão a perda de uma 
faculdade ou de direito subjetivo 
processual, inadmite-se a rediscussão da 
matéria sepultada em decorrência da 
reconhecida intempestividade". (Negrão, 
Theotonio. Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor. 398 Ed., 
2007, p. 893). $ 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bltencourt - OAB-RS 65.314 

Importante· consignar que a contagem do prazo para o 

oferecimento da impugnação passou a contar a partir da data da 

juntada do mandado aos autos, conforme dispõe o artigo 241, 11, do 

CPC, do seguinte teor, verbis: 

11Art. 241 • Começa a correr o prazo: 

11 • quando a citação ou intimação for por 
oficial de justiça, da data de juntada aos 
autos do mandado cumprido;" 

O prazo para o oferecimento de impugnação, como se 

disse, é de 15 (quinze) dias, restando clara a intempestividade da 

peça de fls. 732/737, eis que protocolada no 19° (décimo nono) dia 

após a juntada do mandado (certidão de f/. 728-verso ). Oportuno 

transcrever o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul sobre o tema, conforme, exemplificativamente, se 

extrai da seguinte ementa, verbis: 

11AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO. ACORDO JUDICIAL. 
IMPUGNAÇÃO. DO DEVEDOR. 
REABERTURA DE PRAZO. 
IMPOSSIBILIDADE. Quando intimado 
pessoalmente da penhora, o prazo de 
quinze dias para oposição da impugnação 
pelo devedor começa a fluir da juntada do 
mandado de intimação aos autos (art. 475-
J, § 1° ele 241, 11, do CPC). Na espécie, 
incabível a reabertura de prazo para o 
oferecimento de impugnação pelo fato de o 
processo não ter sido localizado no Juízo ~ 
de origem para a carga do advogado do ~;/' 
devedor. Certificado nos autos que o 
causídico pretendeu ter acesso ao 
processo após o término do prazo para 
impugnar, ocorrendo, assim a preclusão 
temporal para a prática do ato, não há 

3 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bltencourt- OAB-RS 65.314 

como autorizar a reabertura de prazo. 
Revogada a decisão que determinou a 
reabertura do prazo de impugnação em 
favor do agravado. RECURSO PROVIDO, 
por decisão monocrática." (Agravo de 
Instrumento N° 70034699967, Décima Oitava 
Câmara Cfvel, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 
22/02/201 O) 

Por essas razões, deve ser extinta a impugnação 

apresentada pelos devedores, com fulcro no artigo 269, IV, do CPC 

e demais dispositivos legais antes elencados. 

11 PRELIMINARMENTE DA FALTA DO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O RECEBIMENTO DA 

IMPUGNAÇÃO: 

1. Os ora impugnantes/executados deixaram de recolher . 

as custas processuais para a impugnação que ofertaram, o que, 

nos termos da Lei-RS no. 12.765/2007, é requisito essencial para o 

/~ recebimento e processamento do incidente. 

2. Considerando que deveriam, de forma concomitante, 

recolher as custas, e que não apresentaram nenhuma justificativa 

para não tê-lo feito, e também não são beneficiários da Assistência 

Judiciária Gratuita, impõe-se que, nos termos do artigo 267, IV, do 

CPC, seja rejeitada, de plano, a impugnação apresentada. Com 

efeito, a falta do recolhimento das custas (concomitantemente) como 

requisito para o recebimento do incidente de impugnação, s ~· 

4 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 
João Augusto Bltencourt- OAB-RS 65.314 

termos do artigo 183, do CPC, também implica, de forma insanável, 

a aplicação (contra os impugnantes) do fenômeno da preclusão. 

111 - DO MÉRITO: 

1. Caso não sejam acolhidas as preliminares acima 

fundamentadas, o que se diz ap~nas para argumentar, no mérito, 

não há como prosperar a pretensão impugnatória, como adiante 

será melhor minudenciado. 

2. Alegam, ardilosamente, os impugnantes, que os bens 

descritos na certidão de fls. 730/731 seriam impenhoráveis, por 

supostamente serem bens que guarnecem a residência, e que 

também teriam sido arrolados bens que pertenceriam aos filhos do 

casal. 

3. Entretanto, sobre nenhum dos itens penhorados poderá 

recair a alegada impenhorabilidade, por vários motivos, a começar 

pelo fato de que não provaram os impugnantes, de forma 

pormenorizada e específica para cada bem, que tais bens seriam 

essenciais/indispensáveis à funcionalidade da residência. Ora, é 

ônus dos impugnantes a prova cabal de que os itens penhorados 

configurariam, de forma inequívoca, a 

indispensabilidade/essencialidade à funcionalidade da residência, 

ou, então, que seriam de terceiros. 

4. O ônus da prova é de quem alega a impenhorabilidade, 

não sendo possível que o argumento de impenhorabilidade seja 
5 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bltencourt - OAB-RS 65.314 

dissociado da pertinente prova, ou seja, não basta a mera alegação 

de que os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, é 

necessária a prova escorreita de tais alegações, ainda mais em se 

tratando de uma residência de alto padrão e com diversos 

cômodos, onde já confessaram os executados que lá somente o 

casal residia, não sendo possível, agora (senão pela própria torpeza dos 

impugnantes), o argumento de que filhos possuiriam quartos ou 

morariam naquela residência. E é justamente esse o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, o que, exemplificativamente, se demonstra pelo seguinte 

aresto, verbis: 

''APELAÇÃO CIVEL DIREITO PRIVADO 
NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS A 
EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DE BENS 
MÓVEIS INTEGRANTES DE MORADIA, 
NÃO INDISPENSAVEIS/ESSENCIAIS A 
FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. 
Embargos à execução destituídos de 
fundamento fático-jurídico ao suscitar a 
impenhorabilidade de aparelho de vídeo 
'Karaokê, vídeo cassete, forno de 
microondas e balcão de bar, porquanto 
consubstanciam bens móveis integrantes 
'de moradia que não se mostram 
indispensáveis/essenciais à funcionalidade 
da residência, de molde a redundar em 
ingerência à dignidade exsurgente da 
esfera jurídica da executada. APELO 
IMPROVIDO." (Apelação Cível N° 
70024364762, Décima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 
30/10/2008) ~ 

Os impugnantes não trouxeram nenhum argumento que 

pudesse amparar a alegação de impenhorabilidade (e prova de que tal 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bltencourt- OAB-RS 65.314 

bem seria essencial à funcionalidade da residência), por exemplo, dos 04 
(quatro) armários de aço! E, lendo-se atentamente a lista de bens 

penhorados, ver-se-á que nenhum poderia figurar no rol de bens 

impenhoráveis, ou, ainda, que seriam indispensáveis à 

funcionalidade da residência, ainda mais agora com a lamentável 

notícia que o executado Francisco faleceu. Veja-se que foram 

penhoradas duas máquinas de la,var roupas. Uma delas poder-se

ia admitir como impenhorável (o que se diz apenas para argumentar), 

mas a outra é perfeitamente penhorável. Neste ponto, aliás, os 

impugnantes, ao contrário do que alegaram, promoveram uma 

verdadeira "limpa" nos bens que guarnecem a residência, conforme 

atestou o Oficial de JustiÇa, verbis: 

5. 

11Cumpre informar que não foram 
encontrados na residência, a esteira 
elétrica, um roupeiro, um aspirador de pó, 
uma impressora e um computador e uma 
tela de monitor de 17 polegadas, uma 
estante em madeira, uma máquina de lavar 
roupas e um armário em cor branca" (fi. 
731). 

Aqui é de se perguntar: onde foram parar esses bens? 

Em se tratando de impugnação ao cumprimento de 

sentença, como já se disse, incumbe aos impugnantes a prova de 

que os bens são impenhoráveis, não bastando a simples alegação. 

Ora, nos termos do artigo 333, 11, do CPC, cabe aos impugnantes o 

ônus de comprovar sobejamente o fato constitutivo de seu dir~ito, o 

que não restou demonstrado, eis que a impugnação 

1 Art. 333 - O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bltencourt - OAB-RS 65.314 

completamente genérica e dissociada de qualquer prova. O 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul sobre o ônus da prova em sede de impugnação é uníssono no 

sentido de atribuir aos impugnantes o ônus de produzir a prova 

escorreita acerca da alegada impenhorabilidade, conforme se 

verifica, exemplificativamente, do seguinte aresto, verbis: 

11AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 
JURIDICOS BANCAR/OS. EXECUÇAO DE 
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO 
SUSPENSIVO. ART. 475-M DO CPC. 
Presentes os relevantes fundamentos e a 
possibilidade de ocorrência de danos 
irreparáveis ou de reparação incerta, 
consignados no art. 475-M do CPC, viável a 
concessão de efeito suspensivo à 
impugnação, exceção à regra geral. 
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. 
ÔNUS. A mera alegação de que o imóvel 
constitui bem de famllia não serve para se 
reconhecer a proteção legal da 
impenhorabilidade, cabendo ao devedor o 
ônus de comprovar, satisfatoriamente, o 
fato constitutivo de seu direito. Art. 333, I, 
do CPC. Ausente prova suficiente de que o 
imóvel se enquadra na hipótese prevista 
no art. 1° da Lei n. 0 8.009190, inviável 
reconhecer sua impossibilidade de 
garantia patrimonial. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PARCIALMENTE 
PROVIDO. . UNÂNIME." (Agravo de 
Instrumento N° 70025520941, Décima Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 
04/09/2008) 

6. Por fim, considerando a última parte do despacho de fi. ~ 

738, entendem os impugnados pela manutenção da penhora dos 

bens que guarnecem a residência, inclusive daqueles que foram,J!fJ 
retirados sorrateiramente, conforme certificou o Oficial de Justiça. I V 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt- OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bltencourt- OAB-RS 65.314 

Por fim, quanto à possibilidade de habilitação do crédito 

no inventário de Francisco Gonçalves Dias (integral ou parcialmente), 

entendem que é o caso de intimar os devedores, por seu 

procurador (que é o mesmo que atua no inventário), para que informem 

se arrolaram a presente dívida, bem como para dizerem se já foram 

apresentadas as primeiras declarações e quais os bens arrolados, 

em especial se foi arrolado o imóyel objeto da matrícula no. 48.607, 

do Registío de Imóveis da Terceira Zona de Porto Alegre-RS, cuja 

meação do de cujus, evidentemente, agora poderá suportar o 

.~ pagamento integral da dívida . 

.. 

Em face do exposto, requerem que sejam acolhidas as 

preliminares acima fundamentadas e, caso assim não seja 

entendido, o que se diz apenas para argumentar, no mérito, 

postulam pela total improcedência dos pedidos contidos na 

impugnação, condenando-se os impugnantes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatrcios para esta fase 

processual. 

Requerem, outrossim, considerando que não foi 

atribuído o efeito suspensivo à impugnação, que sejam os bens 

objeto da penhora imediatamente praceados, nomeando-se 

Leiloeiro para tal providência. 

Por fim, postulam pela intimação dos impugnantes, por ,/jz 
seu procurador, para que, em prazo exíguo, informe se arrolaram, e;:;; 
nos autos do inventário de Francisco Gonçalves Dias, a dívida d~~~ 
exequenda, bem como para dizerem se já foram apresentadas as VcJ 

9 

Rua Barão do Cerro Largo, n• 11, sala G04 - Bairro: Menino Deus - Porto AIParP- Rc; 



Advogados 
Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bltencourt - OAB-RS 65.314 

primeiras declarações e quais os bens arrolados, em especial se foi 

arrolado o imóvel objeto da matrfcula no. 48.607, do Registro de 

Imóveis da Terceira Zona de Porto Alegre-RS. 

10 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.05.246411 0-6 (CNJ: .0000424-16.2005.8.21.3001) . 

O impugnado manifesta-se alegando que a impugnação é 

intempestiva e que não foram recolhidas as·•respectivas custas, razão . ..; 

pela qual deveria ser rejeitada. 

A impugnação é tempestiva, pois protocolada em 09/04, 

tendo o mandado de penhora sido juntado em 22/03. 

Quanto ao· recolhimento das custas, com razão o 

impugnado. Todavia, é de ser oportunizado o recolhimento. 

Assim, contem-se as custas do incidente e intime-se o 

impugnante para pagamento, em 5 dias, sob pena de rejeição. 

Intime-se, também, para se manifestar nos termos 

postulados pelo imp gnado, no tocante ao inventário (p. 749n50). 

1 
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Excelentíssimo{a) Senhor{a) Doutor{ a) Juiz{fza) de Direito 

Da Vara Cfvel do Foro Regional do Partenon 

Comarca de Porto Alegre, RS 

Processo n!! 1.05.2464110-6 

ESPÓLIO DE FRANCISCO GONÇALVES DIAS e JOSEFINA GONÇALVES 

DIAS, por seu procurador signatário, nos autos da ação de execução que lhes é movida por 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e NILZA TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, processo em 

epígrafe, vêm, respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência, atendendo à r. 

decisão de fls. 751, expor e requerer o que segue: 

1. Primeiramente, os executados, ora excipientes, requerem, desde já, 

que este MM. Juízo advirta aos impugnados para que cessem as agressões escritas realizadas 

de forma reiterada às pessoas daqueles. 

Não há nenhuma manifestação proferida pelos exequentes nas quais 

não selam dirigidas ofensas à conduta ou caráter dos lmpug~ântes'. Entendem os mesmos 

que a discussão nos presentes autos deva limitar-se a discussões de ordem jurfdica, a bem do 

Direito, como a bem deste MM. Juízo, cuja prestação jurisdicional não é exercida como fim de 

apreciar "lavagem de roupa suja" e expressões desonrosas. 

Na condição de operadores do direito, devem as partes e, 

principalmente seus procuradores, limitarem-se à discussão, tão e somente, da relação jurídica 

que as envolvem. 

2. Superada a manifestação supra -ora colocada a título de desabafo, já 

que há muito sofrem as referidas agressões -, depreende-se da manifestação proferida pelos 

~~-
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impugnados, que melhor sorte não assiste aos mesmos do que o integral acolhimento da 

impugnação ofertada. 

3. Conforme relação de bens encontrados na residência dos 

impugnantes, depreende-se (conforme já referido na impugnação de fls. 732 a 735) que os 

mesmos se tratam de bens ordinários, que se limitam a çuarnecer a residência, não havendo 

nenhum que se enquadre nas exceções contempladas pela Lei 8~009/90. 

4. Todos os bens arrolados se encontram na residência. Ocorreu 
' verdadeiro equfvoco do Sr. Oficial de Justiça ao afirmar que não teria encontrado certos bens, 

originariamente arrolados. Tanto é assim, que a esteira elétrica, continua no mesmo lugar. 

Aliás, diante das condições de saúde da Impugnante JOSEFINA (diabética e ostomlzada), trata

se de bem do qual se utiliza diariamente a fim de se exercitar, conforme recomendações 

médicas. 

S. Assim, tanto a situação dos bens -. que se encontram na residência --

bem como o fato dos filhos e uma das netas da impugnante residirem no imóvel foi questão, 

inclusive, apreciada pelo próprio Sr. Oficial de Justiça. A fim de elidir quaisquer dúvidas, junta

se comprovante de residência em nome dos filhos, no endereço do imóvel da famrlia. 

Quanto às máquinas de lavar roupas, no número de duas, as mesmas 

continuam no mesmo lugar, sendo que uma está estragada. Ademais, os supostos bens tidos 

como "surrupiados" em nenhum momento possuiriam valor econômico passfvel de 

pagamento seja das custas processuais, seja da própria dfvida executada. 

6. Equivocam-se, igualmente, os impugnados quando sustentam que aos 

impugnantes deveriam fazer prova da necessidade dos bens que guarnecem a residências, 

pois se trata de verdadeira presunção legal (até mesmo considerando-se as espécies de bens 

efetivamente arroladas pelo Sr. Oficial de Justiça). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça (Informativo N2: 0352, de 14 a 18 de abril de 2008, PENHORA. 

BEM. FAMfliA. SEPARAÇÃO. CASAL. REsp 963.370-SC, Rei. Min. Luiz Fux, julgado em 

15/4/2008): 

PENHORA. BEM. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO. CASAL. Trata-se de hipótese 
peculiar sobre a extensão da Lei n. 8.009/1990: o cônjuge do executado 
pretende ver afastada a penhora recafda sobre o imóvel onde reside, 
uma vez que, após sua separação judicial, esse imóvel passou a 

:rs-l-
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7. 

constituir bem de famllla. Destgcq o Mln. Relqtor que, no cqso de 
separacao dos c6niuges, a · entldgde familiar, pgrg efeitO$ de 
lme,enb,orqbllldgcfe de bem, n6o u extlnaue, pelo contr6rlo, surge 

' yma dup/lcidade da entidade formgdg pe/95 ex-c~nluqes vgr6o e 
vlrago. Pois g impenhorabllldgde do lzem de famflla (Lei n. 
8.009/1990. qrt. lg, e CF/1988, · qa. 226, §4SlJ visa resguardar nao 
somente o casal, mas a própria entidade familiar. Da/ se afirmar que a 
preservação da entidade familiar mantém-se ainda que o cônjuge 
separado judicialmente venha residir sozinho. Assim, a proteção da 
citada lei garante a impenhorabilidade do bem de família do cônjuge 
separado e a nova entidade famíliar que constituiu. Ressalta, ainda, 
que a clrcunstdncla de bem de · famllla tem presunc8o lurls 
tantum, competindo ao credor a prova em contr6rio. Com esse 
entendimento, a Turmb conheceu parcialmente o recurso e, nessa 
parte, negou-lhe provimento. REsp 963.370-SC. Rei. Mln. Luiz Fux, 
julgado em 15/4/2008 (g.n.) 

Nesse sentido, a impenhorabilidade do imóvel que serve de residência 

para a entidade familiar formada pela impugnante (viúva), seus filhos e neta, já foi declarada 

por este MM. Jufzo, sendo absoluta. enquanto detiver essa condição. E o mesmo, data max/ma 

venia, deve ser reconhecido com relação aos bens que a guarnecem. 

8. Portanto, não há de se confundir as duas espécies de "bem de famnta" 

estabelecidas por nosso ordenamento: "bem de famflfa convencional", cujas regras estão 

dispostas nos arts. 1.711 a 1.722 do CCB, do "bem de famflla legal", cujas regras são as 

estabelecidas pela Lei 8.009/90, e na qual se enquadra a entidade familiar dos impugnantes. 

9. Ademais, a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência 

ainda se justifica pelos seguintes fundamentos (diretamente relacionados à dignidade da 

pessoa humana): 

a) Teoria do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo; 

b) Desproporcionalldade da medida que venha a determinar a 

penhora e leilão dos bens arrolados. 

Nesse sentido, uma medida que determinasse o praceamento dos 

bens que guarnecem a residência da impugnante e de sua famflia (em colisão com o direito de 

satisfação dos exequentes), considerado o prindpio da proporcionalidade, não passaria no 

teste das máximas parciais, pois não se apresentaria: adequada, necessária, e proporcional 

em sentido estrito. 



E se chega a essa conclusão, especialmente tendo em vista os valores 

dos bens arrolados, uma vez levados à leilão, sequer arcariam com os custos processuais 

envolvidos, desde a origem do presente processo. 

Dessa forma, a penhora e consequente leilão dos bens, consideradas 

as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a presente impugnação, não se apresentam 

como: I) meio apto para fomentar o fim (liquidação do débito exequendo); il} melo menos 

gravoso; e iii) não haveria qualquer van\agem promovida,. frente às desvantagens 

provocadas. 

10. Conforme destacado por este MM. Juízo, bem como pelo Sr. Oficial de 

Justiça, os bens em questão são insuficientes (fls. 738), bem como ;,d~ multo uso" (fls. 731), o 

que vem a provar, derradeirament~, que a Impugnante, bem como o' de cujus, quando vivo, e 

' seus filhos e familiares não vivem "nababescamente", como insistem os impugnados. 

11. Por fim, quanto ao inventário aberto (processo n2 1.11.0267990-0, que 

tramita perante à MM. Vara de Famflia deste Foro Regional),; cumpre sinalar, por força do 

Princípio da Cooperação, que foram realizadas as primeiras declarações, com a demonstração 

das diversas dívidas (execuções) deixadas pelo de cujus (Incluindo-se a presentecução), bem 

como o imóvel residencial e outras duas ações (de caráter alimentar) que tramitam perante 

Justiça Estadual e Federal. 

12. Entretanto, foi requerido o prazo de suspensão do inventário em 

questão, para que a inventariante possa levantar de forma mais apurada a real situação 

deixada pelo de cujus, bem como para que possa promover a regularização do polo processual 

nas ações que aquele fazia parte. 

13. Mas tal fato, em nada impede que os impugnantes tomem as medidas 

nos sentido de requerer vista dos autos do inventário, bem como tomem as medidas que 

entenderem necessárias. 

DIANTE DO EXPOSTO, reiteram, respeitosamente, digne-se Vossa 

Excelência de acolher a Impugnação ofertada, com a. consequente 



condenação dos requeridos nos consectários legais, não se olvidando, 

outrossim, da possibilidade de nova diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

a fim de que seja consignado as pessoas que residem no imóvel, bem 

como seus respectivos bens. 

Nesses termos, 

Esperam deferimento. 

PortoAiegre,P:/~ '-~ 

Fran isco Gonçalves/itasJl 

OABIRS 4S.tf26 . 

+c. ' . / 
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ESTA.DO DO RIO I)R,A.liDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

'\Y"~v ---v\ . 
COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARACÍVEL DO FORO REGIONAL PARTENON 
AV. Cel. Aparício Borges, 2025 

Processo nº: 
t-Jatureza: 
Hnpugnante: 

rmpugnado: 

JU'i'z Prolator: 
Data: 

001/1.12.0086501-5 (CNJ:.0009946;,38.20l2.8.21.3001) 
Impugnação à fase de cumprimento da sentença. 
Francisco Goncalves Dias 
josefina Goncalves Dias 

j 

Claudionor Schafer Sarat 
Nilza Terezinha Cunha da Silveira 

juiz de Direito- Dr: Ricardo Pippi Schmidt 
29/05/2012 

SENTENÇA: 

Trata-se de impugnação formulada por FRANCISCO 

GONÇALVES DIAS e JOSEFINA GONÇALVES DIAS ao cUmprimento de 
' . . 

séntênça que lhes movem CLAUDIONOR SCHAFER:. SARAT e NILZA 

TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA. Alegam os impugnantes a 

ithpenhorabilidade dos bens móveis que foram objeto de constrição judicial, 

corrr base na Lei 8009/90 e no art. 649, li e X, CPC.c Réferiram ·que alguns 

dBs bens são de propriedade dos filhos do casal. Colacionaram 

Jurisprudência. Pediram a desconstituição da penhora. 

Determinada a retificação do polo passivo para inclusão do 

E~pÓlio de Francisco, foi dada vista aos impugnados, os quais responderam, 

argUindo, preliminarmente, intempestividade. e faita de re'colhimento de 

2(Jst1~ relátivas da impugnação. No mérito, rechaçaram a àlegação de 

· irlip~nhorabllidade, aduzindo indemonstrada a essencralidade dos bens. 

giJsf:éhtarn' qúe alguns bens anteriormente arrolados não foram encontrados 

pêilr'''Hfrcià;l de justiça para penhora. Postularám ·.a·· imp-rocedência da 

impúgnaçã:o e a intimação dos impugnados para esclarecer 

arrOiamêntó da dívida nos autos do inventário. 

Afastada a intempestividade da impugnação 

prazo para recolhimento 

, , ? r , '· ' ; ., : ' : ~ ·~ > ,. , t 



ESTADO DO RIO OR.AliDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

reiteraram suas alegações, juntando prova de ~ue os filhos residem no 

mesmo imóvel. 

Relatei. 

Decido~ -
- ·.· ..... 

As preliminares de inte-mpestividade e falta c:le ·preparo já 

foram apreciadas e afastadas. 

Resta examinar o mérito da alegação, que diz corn a 

impenhorabilidade dos móveis _ que guarnecem a residência dos 

impugnantes, - os quais -foram penhorados e avaliados conforme fls. 

730/731. 

Nos termos -do art. 649, li, CPC, são impenhoráveis os 

bens que guarnecem a resi<;lência, salvo qs que forem de elevado valor ou 

que ul~rapassem as. 11ecessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida. _.Também a Lei 8009/90 estabelece, em seu art. 1°, 

parágrafo único, que a impenhorabilidade dó bem de famflia se estende aos 

bens móveis que guarnecem a casa. 

No çaso, a alegação das partes é genérica, deixando, tanto 

os impugnantes, como os impugnados, de analisar um a um os bens 

penhorados para verificar se são necessários ao padrão médio ou são 

voluptuários. 

Da análise que fiz, a partir da relação de bens e respectivos 

valores constantes do auto de penhora de fi. 730/731, verifico que, salvo as 

20 estatuetas decorativas (R$ 500,00), o abajour de madeira 

talhada (R$ 100,00), o televisor (já que há outros televisores na 

casa>" LG_ 40 polegadas Plasma (R$ 500,000) os 3 ~paradores (um 

de ferro, um de granito e um de madeira, no valor de R$ 100,00 

cada), a. mesa de bilhar (R$ 500,~0) e o home theater (R$ 150,00), 

os· demais~ de fato, constituem móveis de uso comum, necessários a um 

residência de pádrão médio, não ROdendo ser considerados suntuosos ou 

voluptuários, até mesmo pelo baixo valor. 

Assim, salvo em _relação aos bens acima indicados, 

reconhecida a impenhórabilidade, conforme entendimento uníss 



ESTADO DO RIO GRAliDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

nosso TJRS: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO; CABIMENTO. Ainda que a Impenhorabilidade 
possa ser arguida mediante simples, petiçãq"na execução, inexiste vedação 
legal para que o devedor faça uso de embargos à execução. BENS QUE 
GUARNECEM A: RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. São 
impenhoráveis os 'bens que guarnecem a residência do devedor, 
inclusive os eletrodomésticos ·que ·não ·constituem adornos 
suntuosos. Precedentes do TJRS e do STL CONDENAÇÃO DO 
EMBARGADO AOS ÔNUS ~UCUMBENCIAIS. CABiMENTO. DECAIMENTO 
PARCIAL. Acolhidos em parte. os embargos. à. exeqJção para desconstltulr 
penhora que recaiu sobre bens móveis impenhoráveis, é correta a 
imposição dos ônus sucu'Tl.bencials ao vencido, que ofereceu Impugnação, 
deduzindo defesa de mérito, na medida de seu decaimento. Inteligência 
do art. 21 do CPC. Precedentes do TJRGS. Apelação a que se nega 
seguimento. (Apelação Cível NO 70047566393', Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça' do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, 
Julgado em 13/03/2012) 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS' QUE GUARNECEM A 
RESIDENCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA LEI 8.099/90. 
Os bens que guarnecem a residência familiar são impenhoráveis, nós 
termos do artigo 10, parágrafo único, da lei 8.009/90.0s bens obj.etos da 
penhora realizada nos · autos da execução não se constitue'm em 
supérfluos, de luxo ou mesmo suntuosos. APELO.DESPROVIDO. (Apelação 
Cível NO 70037262540, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 26/10/2011) 

Quanto aqueles acima destacados, porque não necessários 

ao atendimento das necessidades básicas da família, mantenho sobre eles a 

penhora, destacando que não restou provado pelos impugnantes, a quem 

competia, a demonstração de que alguns desses bens seriam de 

propriedade de terceiros. 

Outrossim, em relação ao~ bens que encontravam-se na 

residência por ocasião da verificação prévia feita pelo oficial de justiça (fi. 

719) e que não· foram localizados para penhora (certidão de fi. 731), 

havendo dentre eles bens não protegidos pelo manto da Impenhorabilidade, 

como é o caso da ·esteira elétrica, bem como de bens exi 

duplicidade, como é o caso da máquina de lavar roupas, c 

.impressora e respectivo monitor, intimem-se os 

informarem o paradeiro, colocando-os à disposição 

- ~~ Xfl''l 
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ESTADO DO F.lO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

equivalente em dinheiro, no prazo de 5 dias, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 600, IV c/c 601 ~o~CPC. 

Do exposto, acolho parcialmente a impugnação, para 

reconhecer a impenhorabilidade dos bens penhorados ·• nas fls. 730/731, 

levantando a constrição, salvo as 20 estatuetas decor~tivas {R$ 

500,00), o abajour de madeira talhada (R$- 1001.ÓO), o televisor (já 

que há outros televisores na casa) LG 40 polegadas Plasma (R$ 

500,000) os 3 aparadores (um--de ferro; um de 'granito e um de 

madeira, no valor de R$ 100,00 cada), a mesa de bilhar (R$ 500,00) '--' 

e o home theater (R$ 150,00), cu1a penhora é mántida. "---· 

Determino, ainda a inti~aÇão ·do!Vlrnpugnados para 

informarem o paradeiro, colocando-os à disposição do juízo ou seu 

equivalente em dinheiro, no prazo de 5 dias, sob pena de multa por 

ato atentatório à dignidade da justiça (art. 600, IV c/c 601 do CPC). 

Diante da sucumbência parcial e recíproca, condeno ambas 

ao pagamento das custas, 50% cada qual, além de honorários ao patrono 

do ex adverte, no valor de R$ 1.000,00, autodiada a compensação na 

forma da Súmula 306 do STJ. 

Publique-se. Regist -se. Intimem-se. 

aio de 2012. · 

Ricardo Pi pi Schmidt 
juiz de ireito 

\ . -..._.. 
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ESTADO DO RIO C7RP.NDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-16.2005.8.21.3001) 

Recebo os embargos de declaração interpostos pelos 
-' 

impugnados (fls. 767 n68), acolhendo-os para esclarecer que, de fato, á 

intimação determinada na.. fi. 765-v é direcionada aos 

impugnantes/executados, sendo corrigido, assim, q erro material contido. 

Intime-se. 

ippi Schmidt, 

1 
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ESTADO DO RIO J}R.Jim)EDO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-16.2005.8.21.3001) 

Recebo os embargos de · declaração opostos pelo 

executado/impugnante, pois tempestivos, e complemento o dispositivo 

da decisão que julgou procedente em parte.a. impugnação para declarar 

que a impenhorabilidade não resguarda, além do~ bens penhorados já 

destacados à fi. 765 verso, também os seguintes bens relacionados no 

auto de verificação de fi. 719 e que, conforme certidão do oficial de 

justiça (fi. 731 parte final) não foram localizados quando da diligência de 

penhora: esteira elétrica, além dos bens em duplicidade, que são 

uma máquina de lavar roupa, computador, impressora e respectivo 

monitor, os quais deverão ser postos à disposição do juízo, ou seu 

equivalente em dinheiro, para que sobre eles incida a constrição, tudo no 

prazo de 5 dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça. 

Quanto ao ponto omisso, que diz com a incidência do art. 

659, §2º, do CPC, observo que não se aplica às custas do processo de 

conhecimento, como quer fazer crer o impugnante. O dispositivo quer 

evitar que o produto da venda dos bens penhorados seja a sorvido 

integralmente pelas "custas da execução" e deve ser interpreta 

das novas disposições inseridas pela Lei 11.382/06, que, ao in ti ir a 

adjudicação e a venda por iniciativa particular como meios prefe enci is 

1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

. ,. 

de expropriação, permhe reduzir os altos custos·· da hasta pública, 

evitando, assim, "que o produto da execução seja absorvido pelo 

pagamento das_custas da própria execução". 

2 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-16.2005.8.21.3001) 

' .. ~r, ... , 

Ciente do Agravo de Instrumento interposto. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios · 

fundamentos. 

comunicação do Tribunal qe Justiça. 

1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER J UD IC IÁR lO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Of. no 193 9/12 Ao responder, mencionar no do processo 2° grau 

ENVIADO POR E-MAIL, CONFORME 0.8. N° 001/2007-P 
- por/o= Tribunal de Justicalou=Exchange Administmtive Group (FYDIBOHF23SPDLT)Icn=Rêci~ÍentStcn;, 16_camcivél em 

291061201'2 1:s:o2:21 

-para: FRPOAREGPTVCIV@TJ.RS.GOV.BR 

Porto Alegre, 29 de junho de 2012. 

16.--CAMARA CIVEL 

Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO 
No 70049549538 N°l 0 

Partes: ESPOLIO DE FRÀNCISCO GONCALVES DIAS-AGRAVANTE 

JOSEFINA GONCALVES DIAS-AGRAVANTE 

. CLAUDIONOR SCHAFER SARAT- AGRA VADO(A) 

NILZA TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA- AGRA V ADO(A) 

Senhor(a) Juiz(a): 

De ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora ANA MARIA 

NEDEL SCALZILLI, comunico a Vossa Excelência que, no processo acima 

mencionado, foi proferida a seguinte decisão: 

n •••• Nesses termos, 

seguimento ao agravo e 

decisão agravada por 

fundamentos. 

EXMO(A) SR(A). 

JUIZ(A) DE DIREITO 

estou negando 

confirmando a 

seus próprios 

V ARA CIVEL REG P ARTENON (ANTIGA 2.CIVEL) 

COMARCA DE PORTO ALEGRE I RS 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Of. n° 1939/12 Ao responder, mencionar n° do processo ~o grau 

ENVIADO POR E-MAIL, CONFORME O.S. N° 00112007-P 
• por /o=Tribunal de Justica/ou=Exchange Administmtive Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn= 16_camcivel em 

29/06/2012 15:02:27 

·para : FRPOAREGPTVCIV@TJ.RS.GO}':BR 

-·,.':: . . 
Porto Alegre, 29 de junho de 2012. 

16. CAMARA CIVEL 
f 

Porto Alegre, 29 de junho de 2012. 

Des.• Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Relatora." 

Respeitosamente. 

PEDRO LUIS VARGAS VIEGAS 

Secretário de Câmara 

EXMO(A) SR(A). 

JUIZ(A) DE DIREITO 

V ARA CIVEL REG PARTENON (ANTIGA 2.CIVEL) 

COMARCA DE PORTO ALEGRE I RS 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIRIINAI nF .III~Tir.A 

AMNS 

Nº 70049549538 

2012/CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇAJMPUGNAÇÃO. 

PENHORA DE ALGUNS BENS: QUE GUARNECEM 

A RESIDÊ~CIA DOS IMPUGNANETES PORQUE 

NÃO DEMONSTRADO QUE SÃO IMPRESCINDÍVEIS 

AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS 
DA FAMÍ~IA, NEM DE QUE ALGUNS. SERIAM DE 

PROPRIEDADE DE TERCEIROS. 

HIPÓTESE EM QUE NÃO INCIDE O DISPOSTO NO 

ARTIGO 659, § 22, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. 

AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 

N12 70049549538 COMARCA DE PORTO ALEGRE 

ESPOLIO DE FRANCISCO ._AGRAVANTE 

GONCALVES DIAS 

JOSEFINA GONCALVES DIAS AGRAVANTE 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT AGRAVADO 

NILZA TEREZINHA CUNHA DA AGRAVADO 

SILVEIRA 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

Vistos. 

. 1 



AMNS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIRIINAI nF .11 I~Tir.A 

Nº 70049549538 

2012/CÍVEL 

ESPÓLIO·'bE FRANCISCO GONÇALVES DIAS e JOSEFINA 

GONÇALVES DIAS agravam da decisão que julgou procedente, em parte, a 

• 
impugnação à fase de cumprimentó da sentença em que litigam cqm 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT. 

Em suma, sustentam a ineficácia da manutenção da penhora, · · ·~·· 

uma vez que se trata de bens que guarnecem a residência dos executados e 

de baixo valor, sendo incapazes de promover a liquidação do débito, pois 

sequer se prestam ao pagamento das custas do processo, nos termos do 

disposto no artigo 659, § 22, do Código de Processo Civil. Dizem que a 

esteira elétrica é utilizada pela agravante Josefina, por recomendação 

médica, nos termos do atestado médico acostado aos autos. A mesa de 

bilhar é de propriedade do filho dos agravantes, razão por que não pode ser 

objeto da penhora e que o computador e acessórios, a§sim como a TV LG 

de 40 polegadas são impenhoráveis. Pede o provimento do agravo. 

2. Sem razão o agravante. 

Não merece reparo a decisão da lavra do Doutor Ricardo Pippi 

Schmidt a quem peço vênia para transcrever parte dos fundamentos da 

decisão agravada, adotando-os como razões de decidir: 

11 

As preliminares de intempestividade e falta de preparo já foram 

apreciadas e afastadas. 

2 
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AMNS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIRIINAI nF .III~Tir.A 

Nº 70049549538 

2012/CÍVEL 

Resta examinar .o mérito da aleg13;_ção, que diz com a 

impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a residência dos 

impugnantes, os quais foram penhorados e avaliados conforme fls. 7301731. 
"'-'~-~-· 

Nos termos do art. 649, 11, CPC, são impenhoráveis os bens 

que guarnecem a residência, salvo os que forem de elevado valor ou que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão 
;-"; . . -

de vida;. Também a Lei 8009/90 estabelece, em seu art. 1!11, parágrafo único, 

'qcRia impenhorabilidade do bem de família se estende aos bens móveis que 

guarnecem a casa. 

_ No caso, a alegação das partes é genéricardeixando, tanto os 

impugnantes, como os impugnados, de analisar um a um · os bens 

penhorados para verificar se são necessários ao padrão médio ou são 

-voluptuários. 

Da análise que fiz, a partir da relação de bens e respectivos 

valores constantes do auto de penhora de fi. 730/731, verifico que, salvo as 

20;;estatuetas decorativas (R$ 500,00), o abajour de madelt:a talhada (R$ 

tOO,OO), o televisor (já que há outros televisores -_-na casa), LG 40 

polegadas Plasma (R$ 500,000) os 3 aparadores (um de ferro, um de 

::gtanito e um de madeira, no valor de R$ 100;00 cada), a-mesa de bilhar 
'""" 

(R$ 500,00) e o home theater (R$ 150,00), os demais, de fato, constituem 

móveis de uso comum, necessários a um residência de padrão médio, não 

3 



AMNS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIRIINAI m: .11 I~Tir.A 

Nº 70049549538 

2012/CÍVEL 

podendo ser considerado~ suntuosos ou voluptuários, até mesmo pelo baixo 

valor. 
ç, 

Assim, salvo em relação aos bens acima indicados, é de ser 

reconhecida a impenhorabilidade, . . conforme entendimento uníssono do 

nosso TJRS: 

Ementa: APELAÇÃO C{VEL. DIREITO TRIBUTÁRiO. EXECUÇÃO FISCAL. 

IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDI!NC/A.. EMBARGOS A 

EXECUÇÃO. CABIMENTO. Ainda que a Impenhorabilidade possa ser arguida mediante simples 

. petição na exequção, inexiste vedação legal para que o devedor faça uso de embargos à execuçãó. 

BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. Slo.impenhorávels os bens 

que guarnecem a resldlncla do devedor, Inclusive os eletrodomésticos que nlo constituem 

adornos suntuosos. Precedentes do TJRS e do STJ. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AOS 

ÓNUS Sf.!CUMBENCIAIS. CABIMENTO. DECAIMENTO PARCIAL. Acolhidos em parte os embargos 

à execução para desconstltulr penhora que recaiu sobre bens móveis Impenhoráveis, é correta a 

imposição dos ônus sucumbenciais ao vencido, que ofereceu impugnação, deduzindo defesa de 

mérito, na medida de seu decaimento. Inteligência do art. 21 do CPC. Precedentes do TJRGS. 

Apelação a que se nega seguimento. (Apelação Cfvel NJJ 70047566393, Vigésima Segunda C~mara 

Cfvel, Tribunal de Justiç~ do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgàdo em 13/0312012) 

Ementa: APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURIIJICOS· BANCÁRIOS; EMàARGOS 

À EXECUÇÃO: PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA FAMILIAR. 

IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA LEI 8.099/90. Os bens que guarnecem_ a resldlncla familiar 

são impenhoráveis, nos termos do artigo 11J, parágrafo único, da lei 8.009190. Os bens objetos da 

penhora realizada nos autos da execução não se constituem em supéffluos, de luxo ou· mesmo 

suntuosos. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cfve( NJJ 70037262540, Décima Quinta C~mara Cfvel, . 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz /ser, Julgado em 26/1012011) 

A 

/ 



AMNS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIRIINAI m:: .JII~Tir.A 

N2 70049549538 

2012/C[VÉL 

Quanto aqueles acif!la destacados, porque não necessários ao 
... <;·· 

~ .. ~.... ... ... 
atendimento das necessidades básicas da famflia, mantenho sobre eles. a 

penhora, destacando que não restou provado pelos impugnantes, a quem 

competia, a demonstração de que alguns desses bens seriam de 

propriedade de terceiros. 

Outrossim, em relação aos bens que encontravam-se na 

residência por ocasião da verificação prévia . feita pelo oficial de justiça (f/. 

719) e que não foram localizados para penhora (certidão de f/. 731), 

havendo dentre eles bens não protegidos pelo manto da impenhorabilidade, 

como é o caso da esteira elétrica, bem como de bens existentes em 

duplicidade, como é o caso da máquina de lavar roupas, computador, 

impressora e respectivo monitor, intimem-se os Impugnados para 

informarem o paradeiro, colocando-os à disposição do juízo ou seu 

~ ·equivalente em dinheiro, no prazo de 5 dias, sob pena ·de multa por ato 
~-

âientatório à dignidade da justiça· (art. 600, IV ele 601 doCPC. 

Do exposto, acolho parcialmente a illJpugnação, para 

reconhecer a impenhorabilidade dos bens penhorados nas fls. 7301731, 
... ' 

levantando a constrição, salvo as 20 estatuetas decorativas (R$ 500,00), o 

abajour de madeira ,talhada (R$ 100,00), o televisor Oá qu.e há outros 

televisores na casa) . LG 40 ·polegadas Plasma (R$ 500,000) os 3 

aparadores (um de ferro, um de granito e um de madeira, no valor de 

5 



AMNS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
Tl=liRIINAI nF .IIIRTir.A 

N2 70049549538 

2012/CÍVEL 

R$ 100,00 cada}, a meja de bilhar (R$ 500,00) e o home theater (R$ 

150,00), cuja penhora é mantida. 
t - ._- .. 

Determino, ainda a Intimação dos Impugnados par_a 

informarem o paradeiro, colocan.cfo-os à disposição do juizo ou seu 

equivalente em dinheiro, no prazo de 5 dias, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 600, IV ele 601 do CPC). 

Diante da suc~mbência parcia"! e recíproca, condeno ambas ao 

-pagamento das custas, 50% cada qual, além de honQrários ao patrono do 

ex adverto, no valor de R$ 1.000,00, autorizada a compensação na forma da 

Súmula 306 do ST J." 

Opostos embargos de declaração, restaram julgados nos 

seguintes termos: 

"Recebo os embargos de declaração opostos pelo 

executado/impugnante, pois tempestivos, e complemento o dispositivo da 

decisão que julgou procedente em parte a impugnação para declarar que a 

impenhorabilidade não resguarda, além dos bens penhorados já destacados 

à f/. 765 verso, também os seguintes bens relacionados no auto de 

verificação de fi. 719 e que, conforme certidão do oficial de justiça (fi. 731 

parte final) não foram localizados quando da diligência de penhora: esteira 
. . -

elétric~, além ~os bens em duplicidade, que são uma máquina de lavar 

roupa, computador, impressora e respectivo monitor, os quais deverão ser 

6 
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AMNS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
T~IRIINAI nF .III~Tir.A 

Nº 70049549538 

2012/CÍVEL 

postos à disposição do juízo, ou seu equivalente em dinheiro, para que 
:-~:-;-;· -.. -· ·, . -·~ 

sobre eles incida a constrição, tudo no prazo de 5 dias, sob pena de multa 

ppr ato atentatório à dignidade da justiça. Quanto ao ponto omisso, que diz 

com a incidência do art. 659, §2º, do CPC, observo que não se aplica às 
.. 

custas do processo de conhecimento, como quer fazer crer o impugnante. O 

dispositivo quer evitar que o produto da venda dos bens penhorados seja 

absorvido integralmente p~las t custas d? execuçãot e deve ser 

interpretado à luz das novas disposições inseridas pela Lei 11.382/06, que, 

ao· instituir a adjudicação e a venda por iniciativa particular como meios 

preferenciais de expropriação, permite reduzir os altos custos da hasta 

pública, evitando, assim, t que o produto da execução seja absorvido pelo 

pagamento das custas da própria execução .. lntimem~se." 

No mais, como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, 

v os agravantes não lograram demonstrar que algum dos bens penhorados, 
~· 

como a mesa de bilhar, consoante sustentado em razões de recurso sejam 

de propriedade de terceiro. E, quanto à esteira elétrica, o fato de Josefina 

possuir enfermidades e que por recomendação médica necessita da prática 

de atividades físicas em sua residência, nos termos do atestado médico 

juntado na fi. 79 não há qualquer indicação acerca da necessidade da 

esteira elétrica para a prática dessas atividades. Ainda, não· há falar em 

incidência do disposto no artigo 659, § 2º, do Código de Processo Civil, uma 

vez que referido dispositivo legal se refere às custas da execução e, não, de 

7 



AMNS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIRIINAI nF .III~Tir.A 

Nº 70049549538 

2012/CrVEL 

todo o processo de conhecimento, como pretendem ()s agravantes. Nã.o se 

pode deixar de considerar, também, a possibilidade de adjudicação dos 

bens pelo credor, o que minimiza as' despes~~ prócessü~is e viabiliza, áo 

menos, o recebimento parcial de seu crédito. 

Nesses termos, estou negando seguimento ao agravo e 

confirmando a decisão agravada por seus próprios fundamentos . 

. Porto Alegre, 29 de junho de 2012. 

DES.e ANA MARIA NEDEL SCALZILLI, 

Relatora. 

8 
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ESTADO DO RIO ()R.ANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-16~2005.8.21.3001) 

Digam os exequentes sobre ·o prosseguimento, tendo em 

vista o julgamento do agravo interposto (T JRS negou seguimento). 

Ricardo 
Juiz de D eito. 

1 
001/1.05.2464110-6 (CNJ:.0000424-16.2005.8.21.3001) 



Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS DE PORTO A~EGRE 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS , 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 
MASSA INSOLVENTE: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

Manifesta-se o Ministério Público pela 
homologação da proposta de honorários apresentada pelo administrador 
judicial às fls. 635 e 636, a qual se enquadra nos parâmetros apontados na 
manifestação de fls. 620 e 620,verso, destes autos. 

De acrescentar que pagamento dos 
honorários devidos deverá ser efetuado ao final dos processos e não antes, 
como pretendido na cláusula terceira da minuta de fls. 635 e 636, destes 
autos. 

Quanto à documentação presente às fls. 63 7 
a 682, requer nova intimação do credor para, em prazo a ser fixado, trazer 
aos autos a decisão mencionada à fi. 639, último parágrafo, bem como a 
homologação judicial dos cálculos de fls. 641 a 643. 

Após, requer nova vista. 

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/5° TORRE NORTE- CEP 90050190-
PORTO ALEGRE, RS 

íP· 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS --
Of. N°. 330/2015 

Porto Alegre, 14 de abril d~ 2015. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito Judicial 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judicial 

abaixo especificado no dia 10/04/2015: 

,) 

,------------.-------.----------------.--------,1(' 
~~:!! Processo: N°. da Guia Autor Valor t:·;, 
>:: ·:;~ 
L: .. l 

~~~~~~~-+~~~~~~-r--~-=-~-~-~----+~~~~~~: 
00111.12.0295265-9 001.15/0059561 Josefina Gonçalves Dias R$ 5.978,95 /; 

L_ ______ --~.. ______ _._ _____________ --~... _____ __j j.'iA 

Atenciosamente, 

n~r. 
, Mauro fAmaral da Silva 

Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
V ara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:i e@i e.rs. ov.br 
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EST.ADO DO RIO GRJIJ:IDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 
·~ .... 

t.Excluam-se os demandados constantes no pala passivo, [/' 

uma vez que em processo de insolvência tanto o autor como o réu é o 

próprio insolvente declarado. · .. 

2.1ntime-se o Administrador, na qualidade de credor, para 

atender ao referido às fls: 684-v, quanto ao crédito pretendido habilitar. 

3.Relativamente aos honorários dos profissionais referidos 

no contrato de fls. 635/635, intime-se o Administrador quanto à 

manifestação do Ministério Público no tocante ao momento do 

pagamento dos valores oriundos do contrato. 

www.tjrs.jus.br 

4.Com a manifestação, nova vista ao Ministério Público. 

Em 27/04/2015 

Eliziana da Silveira Perez, 

Juíza de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 
N° de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8B45BD222D628 

Data e hora da assinatura: 27/04/201518:23:33 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

0011120295265900120151308467 

Número Verificador: 0011120295265900120151308467 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 248/2015, expedida 

em 08 de maio de 2015, foi disponibilizada na edição nº 5553 

no Diário da Justiça Eletrônico do dia 11/05/2015, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11 .419/2006. Dou 

fé. 

001/1.12.0295265-9 

0038130-04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

Josefina Gonçalves 

Fernando Soares Wi t t 

Gonçalves Dias Júnior) 

Dias (pp. 

e Francisco 

X Josefina 

Gonçalves Dias (sem representação 

nos autos). Intimado: Cláudionor 

Schafer 

Bitencourt, 

(pp. João· 

Domingos dos 

Augusto 

Santos 

Bitencourt e Vanessa Bitencourt). 

Vista ao Administrador, na 

qualidade de credor, para atender 

ao referido às fls. 684-v, quanto 

ao crédito pretendido habilitar. 

Relativamente aos honorários dos 

profissionais referidos no contrato 

de fls. 635/635, intime-se o 

Administrador quanto à manifestação 

do Ministério Público no tocante ao 

momento do pagamento dos valores 

oriundos do contrato. 



DIRETORIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA 

SERVIÇO DE PAGAMENTOS 

Of. N°. 372/2015 

Porto Alegre, 13 d~ maio de 2015. 

Sr.(a) Juiz(a): 

Comunico-lhe que, conforme Guia(s) de Depósito Judicial 

Remunerado e Demonstrativo(s) em anexo, foi efetuado o pagamento do Depósito Judicial 

abaixo especificado no dia 08/05/2015: 

Processo: N°. da Guia Autor 

001/1.12.0295265-9 001.15/0075846 Josefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

/J=---~ 
Mauro Amaral da Silva 
Gerente de Finanças 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
V ara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

Valor 

5.978,95 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.gov.br 

-:::.::. 



- - l::- Advogados 030 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 t 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

1. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, brasileiro, 

separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o no 

183.009.520-04, portador da CI no 9000491631, 

residente e domiciliado na Rua Aliança no 448, ap. 301, 

bairro Jardim Lindóia, CEP n. 91.050-01 O, em Porto 

Alegre-RS, na condição de Administrador da Massa 

Insolvente de JOSEFINA GONÇALVES DIAS, tendo 

em vista o teor do despacho de fi. 686, expor e requerer: 

O Parecer do Ministério Público (f/. 6841684-v) é no 

sentido de acolher a proposta de honorários formulada pelos 

procuradores do Administrador, porém, sugere que o pagamento 

seja efetuado ao final. 

,,_.~ 

.: .. , 

2. Os procuradores do Administrador, com todo o respeito ~ 

à opinião do Parquet, entendem que o pagamento deverá, ao 

menos, ser efetuado em 50°/o no presente momento processual e o 

restante ao final. Tal praxe, inclusive, é oriunda de orientação da ~ 

nrnnri:::~ OrrlP.m rln~ Advoaados do Brasil. eis que os serviços já 'f/ 



-~, 

Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

estão sendo prestados, e as obrigações, tanto do Administrador 

quanto dos seus procuradores, também já estão sendo cumpridas. 

Portanto, como forma de atender a todos os interesses, postula que 

os honorários pactuados sejam pagos, no percentual de 50%, 

desde já, e o restante ao final do processo, desde que o saldo seja 

corrigido monetariamente. 

2. Quanto à segunda parte do Parecer do Ministério 

Público (fi. 6841684-v), reitera o Administrador o esclarecimento no 

sentido de que seu crédito independe de "homologação judicial', 

pois decorreu de sentença transitada em julgado, a qual originou a 

execução do referido julgado, com base em cálculo meramente 

aritmético, cujo valor encontra-se discriminado na memória de 

cálculo juntada pela própria insolvente com a inicial desta ação 

(fls.46/48), não havendo, portanto, nenhuma dúvida quanto à 

liquidez e certeza do título judicial que originou o crédito do 

Administrador. 

3. Quanto à solicitação do Ministério Público, no sentido de 

o Administrador acoste aos autos a "decisão mencionada à f/. 639", 

postula pela juntada da respectiva cópia anexa. 

Em face do exposto, requer a Vossa Excelência que, 

ouvido novamente o Ministério Público, seja acolhida a proposta de 

honorários de fi. 635/636, bem como seja determinada a inclusão 

do crédito do ora requerente no quadro geral de credores, nos 

termos da decisão de fls. 602/603 e versos. 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

Requer, outrossim, que, após a assinatura do contrato 

de honorários de fi. 635/636, seja expedido alvará de autorização 

para pagamento de 50% da verba honorária advocatícia para a 

atuação dos procuradores signatários na presente ação e nas duas 

habilitações existentes, determinando-se que o sado restante seja 

pago ao final, corrigido monetariamente. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 01 de j 2015. 



ESTADO I>O RIO GRP.NI>EI>O SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
. I 

001/1.05.2464110-6 (CNJ:.24641101·34.2005.8.21.30()1) 
•• j, ··~· 

1. Deixo de fixar ·honorários advocaticios~" para fase de 
'·'• i'· •. . .. ~-~ 

cumprimento de sentença, tendo em vista quê assim já fora observado, 

conforme fi. 205-v. _, 

2. lncabrvel, no caso, a incidência da multa prevista no art. 
b• ·.: 

475-J do CPC, tendo em vista que a execuçãoteve infcio em momento 

anterior à publicação da Lei 11.232/2005: Para a incidência desta, 

necessário que os executados sejam novamente intimados para 

pagamento voluntário, sob as penas prevista na legislação vigente. . . 

3. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e Intimação 

para o endereço dos executados, autorizando ao Oficial de Justiça, 

desde logo, na hipótese do art. 660 do CPC1 arrombamento e uso de 

força policial. 

Inviável, todavia, que o Oficial de Justiça contate os 

exequentes para acompanhamento da diligência, sendo que esses é que 
' ~ 

de:;veíão verificar o servidor designado para_ o ato e contatá-lo para 

acompanhar a diligência. 

Intime-se. 

Em 26/11/2010 

Fábio Vieira Heerdt, 
Juiz de Direito. 

Número Verificador: 0011052464110600120104330776 <hi'.. 1 
001/1.05.2464110-6 fCNJ:.24641101-34.2005.8.21.3001) 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

VISTA · 

FAÇO estes autos com. vista ao Ministério Público. 



Ministério Público do Rio Grande do Sul 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS DE PORTO ALEGRE 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 
MASSA INSOLVENTE: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

O Ministério Público pese o contido na peça 
de fls. 690 a 692, pretendendo o adiantamento da verba remuneratória, 
reitera os termos da manifestação de fl. 684, destes autos. 

Em relação à petição de fls. 638 a 640, 
manifesta-se o Ministério Público, presente a certidão de fl. 637, verso, e o 
despacho de fl. 693, pelo deferimento do ali postulado, renovando-se o 
mandado de penhora, avaliação e intimação, como postulado. 

Quanto ao contido na petição de fls. 690 a 
692, item 2, manifesta -se pela intimação do administrador judicial para, em 
prazo a ser fixado, trazer aos autos cópia da decisão da qual resultaram os 
cálculos de fls. 47 e 48. 

Após, requer nova vista. 

A V. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/5° TORRE NORTE - CEP 90050190 -
P()"RTO ALEGRE. RS 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 {CNj:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 
1.0 mandado de penhora de fls. 637 e demais documentos juntados às fls. 

638/683 referem-se ao crédito que o administrador - em nome próprio - pretende ver 
declarado habilitado conforme a petição e documentos de fls. 265/446, a qual foi 
admitida nos próprios autos, conforme o item "7", do despacho de fls. 602/603, diante do 
disposto no art. 765, do CPC. 

Desta forma, inexiste pedido de expedição de mandado de penhora, 
avaliação e intimação, conforme referido no parecer de fi. 695, restando complementada 
pelo credor {e administrador) a documentação juntada anteriormente. 

Intime-se para trazer aos autos as peças postuladas pelo Ministério Público 
à fi. 695, parte final. 

2.Quanto à questão dos honorários, por ora, aguarde-se. 

Em 17/06/2015 

Fabiana Zaffari Lacerda 
juíza de Direito 

www.tjrs.jus.br 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: FABIANA ZAFFARI LACERDA 

N° de Série do certificado: 3109DA458B4312699A4707439C9FC77A 
Data e hora da assinatura: 17/06/2015 18:04:05 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 
http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 
0011120295265900120152006072 

·----··-..1.........--------------··-------·------··-· -----·---' 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 35212015, expedida 

em 30 de junho de 2015, foi disponibilizada na edição nº 

5589 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 01/07/2015, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou 

fé. 

001/1.12.0295265-9 

0038130-04.2012.8.21.3001) 

Josefina Gonçalves Dias 

(CNJ 

(pp. 

Fernando Soares Wi tt e Francisco 

Gonçalves Dias Júnior) X Josefina 

Gonçalves Dias (sem representação 

nos autos). Intimado: Cláudionor 

Schafer (pp. João Augusto 

Bi tencourt, Domingos dos Santos 

Bitencourt e Vanessa Bitencourt). O 

mandado de penhora de fls. 63 7 e 

demais documentos juntados às fls. 

638/683 referem-se ao crédito que o 

administrador - em nome próprio -

pretende ver declarado habilitado 

conforme a petição e documentos de 

fls. 265/446, a qual foi admitida 

nos próprios autos, conforme o item 

"7", do despacho de fls. 602/603, 

diante do disposto no art. 765, do 

CPC. Desta forma, inexiste pedido 

de expedição de mandado de penhora, 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

avaliação e intimação, conforme 

referido no parecer de fl. 695, 

restando complementada pelo credor 

(e administrador) a documentação 

juntada anteriormente. Intime-se 

para trazer aos autos as peças 

postuladas pelo Ministério Público 

à fl. 695, parte final. Quanto à 

questão dos honorários, po~ ora, 

aguarde-se. 

Porto Alegre, 3o[oe:, f ::LS 

X f' Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt- OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

1 .. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, já qualificado nos 

autos acima referenciados, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, tendo em vista o teor da Nota 

de Expediente n. 352/2015, expor e requerer: 

O · administrador informa que está providenciando o 

desarquivamento do processo que originou o seu crédito, a fim de 

que possa cumprir a determinação de fi. 696, conforme se 

depreende das cópias anexas. 

2. Para tanto, postula pelo prazo de 15 (quinze) dias, haja 

"-...-· vista que o desarquivamento dos autos não depende da parte, e 

sim do Cartório e do Arquivo Judicial. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 08 de julho de 2015. 



Domingos dos Santos Bltencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bltencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTrSSI'MO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA C(VEL DO FORO REGIONAL DO PARTENON 
DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo no. 001/1.05.2464110-6 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

. Exequentes: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha 

da Silveira 

Executados: Espólio de Francisco Gonçalves Dias e Josefina 

Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARAT e NILZA 

TEREZINHA CUNHÀ1f:>A SILVA, já qualificados nos autos do 
•! 

processo em referência,., vêm, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, ·requerer o déSarguivamento é a carga exclusiva dos 

autos, pelo prazo <te 10 (dez) dias, a fim de Instruir demanda de 

habilitação de crédito junto à massa insolvente da devedora. 

Requerem, outrossim, a juntada do comprovante de 

r~colhimento das custas para o desarquivamento. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 08 dE~j o de 2015. 
// 

/ 

P/p Vanessa Bitencourt 



EST.ADO DO RIO GR.P.NDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

Defiro o prazo de 15 dias, como requerido à fi. 698, 

após, voltem. 

www. tjrs.jus.br 

Em 20/07/2015 

Eliziana da Silveira Perez, 
Juíza de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N° de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8B45BD222D628 

Data e hora da assinatura: 20/07/201515:46:32 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

0011120295265900120152410935 

Nl'1mPrn VPrificador: 0011120295265900120152410935 1 
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EST.ADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 

Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

Processo 

nº: 
Natureza: 

Autor: 

Réu: 

Data: 
Local: 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 
Josefina Gonçalves Dias 

Josefina Gonçalves Dias 

07 de agosto de 2015 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

OBJETO: procedi o encerramento do 3º VOLUME dos autos do processo 

supramencionado, e, abrindo, em consequência, o 4º volume com o número de fls. 703. 

Nada mais. 

cristíanerade 
62- i 70-001/201 5/2664526 

Escrivão(ã)/Oficial Ajudante 

Nú 

me 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.00381~
i 



ESTP.DO DO RIO GRPJIDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 

Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Processo nº: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Natureza: Declaratória de Insolvência 

Autor: 

Réu: 
Data: 

Josefina Gonçalves Dias 

Josefina Gonçalves Dias 

07 de agosto de 2015 

Local: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

OBJETO: procedi abertura do 4º VOLUME dos autos do processo supramencionado, 

com o número de fls. 703. Nada mais. 

cristianerade 

62-169-001/2015/2664517 

Escrivão(ã)/Oficial Ajudante 

Nú 

me r 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038W-



··~ 

Advogados ~oy 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 ~ 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, já qualificado nos 

autos acima referenciados, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, expor e requerer: 

1. Pela Promoção de fi. 695, o Ministério Público postula 

pela juntada de cópia da decisão da qual resultaram os cálculos de 

fls. 47 e 48. 

2. Esclarece o Administrador que os cálculos de fls. 47/48 

foram elaborados com base nas sentenças e acórdãos transitados 

em julgado nas ações anteriormente propostas contra Francisco 

Gonçalves Dias (já falecido) e a insolvente (cópias de fls. 3731384, 

4121414 e 4221428). 

3. Em relação ao "Principaf', os valores lançados e 

acolhidos pela decisão judicial que julgou a Ação Monitória, os 

títulos executivo formado refere-se os cheques cujas cópias foram 

juntadas à fi. 394. Os demais valores contidos na memória de 

cálculo de fls. 47/48 referem-se ás custas na Ação Monitó~ :2}· 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

Ação Cautelar e na Restauração de Autos, bem como aos 

honorários advocatícios fixados naquelas ações, e, ainda, à multa 

por ato atentatório à dignidade da Justiça (fi. 444). 

4. Esclarece, ainda, o Administrador, que as sentenças na 

Ação Monitória e na Ação Cautelar foram restauradas no âmbito da 

3a Vice-Presidência do Tribunal e Justiça, conforme pedidos 

separadamente formulados e decisão então exarada (cópias anexas), 

sendo expedida, à época a respectiva Carta de Sentença e pagas 

as custas inerentes à execução (cópias anexas). 

Em face do exposto, requer a Vossa Excelência o 

pedido no sentido de seja acolhida a proposta de honorários (fls. 

6351636) e determinada a inclusão do crédito do ora requerente no 

Quadro Geral dos Credores, nos termos da decisão de fls. 602/603 

e versos, expedindo-se o alvará de autorização para o pagamento 

da verba honorária advocatícia (fi. 692). 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Alegre, 03 de agosto de 2015. 



-( 

I ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
: , ~~ ,,.,·: PODER JUDICIÁRIO 
. : .... . '(: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
.·.·.. . .·.· 

Processo N2 7001 0138592 

Vistos os autos. 

tf 
Com base no art. 1067 do CPC, declaro restaurado o 

presente processo. 

Expeça-se carta de sentença. 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 12 de abril de 2005. 

ÉLIO DOS SANTOS CAMINHA, 

32 Vice-Presidente. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CARTA DE SENTENÇA 

Esta carta de Sentença foi extraída dos autos 

do Recurso nº 70010138592 a requerimento do (s) 
...;-. . 

''h,. 

procurador(es) de CLAUDIONOR SCHAFE SARATT E OUTRA nos 

termos do art. 590 do código de Processo Civil, para 

que se faça a execução (art. 587, segunda parte, do 

CPC) do venerando acórdão. A presente carta vai 

devidamente assinada e aferida, contendo as seguintes 

peças fotocopiadas, autenticadas e numeradas: 

Autuações 
Inicial cautelar n 2 0104977070 
Sentença Cautelar 
Acórdão Cautelar 
Inicial Monitória n 2 0103369121 
Sentença Monitória 
Acórdão Monitória 
Requerimento da Carta 
Contestação à Cautelar 
Deferimento 

03 
08 
70 
75 
92 
107 
117 
141 
171 
194 

Porto do mês de junho do 

ano de 2005. Eu, 
/ 

Processamento, subs~evo e 

do Departamento Processual 

Des. 

Serviço de 

AURÉLIO DOS .SANTOS OUINHA 

3 2 Vice-Presidente 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SL Distribuição e Contadoria do Foro Regional Partenon da Comarca de Porto Alegre 
, I 

PODER JUDICIÁalÓ. 

GUIA ÚNICA DE CUSTAS N° da Guia 
001.05/0104919 

Data de Emissão 
28/1212005 

Procêsso:. 001/1.05.2464110-6 Valor Ação: R$112.642,15 na propositura (6.769,3600 URC) 

Requerente: Claudionor Schafer Saratt 
\ 

Requerido: 

Natureza: 

-+ Pagante: 

TABELA 
J.3 [l.5] ..... 
I.24.a.Ctd .. 
J.l.[l.5] .... . 
I.l..B[l.5] .. . 
N.l.[l.5] .... . 
condPOA. o f . •; 
N.4 .....•... 
N.2.l.[l.5] .. . 
TxJ.A7 [2] .. . 

Francisco Gonçalves Dias 

Execução Provisória 

Claudionor Schafer Saratt 
~-

DESPESA 
Conta de custas 
Guias para pagamento de impostos e taxas 
Distribuição do feito 
Atos e termos - Letra B 
citação (2 un.} 
Despesa com condução (2 cond.} 
Notificação e Intimação (l. un.} 
P~nhora, arresto, seqüestro, busca e apreensão, despej~ (~.~n.) 
Taxa Judiciária 

·!if?)!'" 

. ,,, ... · . -.- ' ~. -. . .. 
.. ·,.~-' ----·---..:.·,_ .. ~ ~·:.~, 04R 

TOTAL: l..955,04 

URC atual: 16,6400 

9,1600 UPF atual: 

Via Poder Judiciário 

VALOR 
25,00 

0,90 
33,30 

654,50 
79,90 
66,56 

l.,20 
79,90 

l.. Ol.3, 78 

l.,5000 URC 
0,0500 URC 
2,0000 URC 

39,3300 URC 
4,8000 URC 
4,0000 URC 
O, 0700 URC 
4, 8000 URC 

l.l.0,625l. UPF 

VIA PROCESSO. JUNTADA EM 5 (CINCO) DIAS COM A AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ARQUIVAMe O PROCESSO 
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.. Advogados· 
Domingos dos Santos Bitencourt Vanessa Bitencourt 

aAB-RS 42.694 G'e"tt OAB-RS 55.334 

Excelentíssimo Sr. Desembargador 3° Vice-Presideflte do Tri~unal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

Referência: Recurso Extraordinário n= 70003757911 

Recorrentes: Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Dias 

Recorridos: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da Silveira. 

· Objeto: P.edido de Réstauração de. Autos. :;. .·· 

-· 
: .. (' .. 

CLAUDIONOR SCHAFER SAAAU, brasileiro, 
·. ( 

separado judicialmente. inscrito no "CPFIMF sob o no 183.009.520-

04, portador da Cl n:: 9000491631, residente e domiciliado na rua 

Aliança no 448, ap.' 201. bairro Jardim Lindóia, em Porto Alegre, e 

NILZA TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, brasileira, separada 

judicialmente, port:â'dora da cédula de identidade no 5008237331, 
~ . 

. , 
residente e-domiciliàda na rua João Veda na, n c 237, nesta capital, 

-~~ 

vêm, respeitosamente:-~perante.Vossa Excelência, com fundamento 

no artigo 1.~3 e seguintes, combinados com o art. 1.068 e 

seguinte, do Código de Processo Civil. PROMOVER a 

RESTAURAÇÃO DOS AUTOS do processo no 103369121 (Ação 

Monitória), que tramitou perante o juízo da 13 Vara Cível do Foro 

Regional do Partenon. nesta Comarca. na qual figura como réus 

FRANCISCO GONÇALVES DIAS e sua esposa JOSEFINA 

GONÇALVES DIAS. brasileiros. casados entre si, ele Procurador 

do Estado aposentado. ela do lar. residentes e domiciliados na rua 
( 

Alcebíades Antônio dos Santos. no 585. Cidade Jardim, bairro 

Nonoai, nesta capital. pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

Rua Barão do Cerro Largo. n' 11. sala 604 - Bairro: Menino Deus - Porto Alegre- RS 

CEP: 90850-11 O Fone fax: ,51, 32321469 E-mail domingosY:..,ia-rs.net 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bitencoun 

OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt 
OAB-RS 5 5.334 

1. Os requerentes promoveram a dita . ação ·.monitória 

objetivando o pagamento ou a formação de ·título executivo. da 

quantia de R$ 39.369,52 (trinta e nove mil e trezentos e sessenta e 

nove reais e cinqüenta e dois centavos), em decorrência de 

empréstimo pessoal feito aos requeridos,· ·quantia que foi 

representada por quatro cheques dados em garantia da dívida 

(cópia dos cheques em anexo). 

2. Realizada a instrução do processo, sobreveio sentença 

(cópia anexa), julgando procedente em parte a demanda e 

condenando o réu a pagar as despesas processuais na proporção 

de 80% e honorários advocatícios de 15% sobre o valor do pedido, 

deduzidos os juros excedentes de 0,5% ao mês, os quais foram 

incluídos no cálculo atualizado até 01/01/2000, conforme cópias em 

anexo. 

3. A referida ação monitória tramitou juntamente com a 

ação cautelar (Proc. n= 1 04977070), a qual igualmente foi julgada 

procedente e é também objeto de restauração em apartado. 

4. Os réus recorreram e, processados regularmente os 

recursos, os autos foram remetidos, em 21/06/2001. ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo distribuídos, por 

prevenção, em razão do Agravo de Instrumento antes referido. à 

E. ga Câmara Cível. sendo relatora a eminente Desembargadora 

REJANE MARIA DIAS DE CASTRO BINS, conforme 

comprovantes em anexo. 

Rua Barão do Cerro Largo. n' 11. sala 604 - Bairro: Menino Deus - Porto Alegre- RS 

CEP: 90850-110 Fone fax: i5l J 32321469 E-mail: domingosY:via-rs.net 
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/ Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt 

OAB-RS 42.694 
Vanessa Bitencourt 

OAB-RS 55.334 

5. Improvido o apelo, os réus interpuser~m ·Recurso 

Extraordinário, o qual teve negado seu seguimento. conforme. ~.ota 

de Expediente em anexo. 

6. Objetivando promover a execução provisória do· julgado, 

os requerentes ingressaram com pedido de extração de carta de 

sentença, quando ainda os autos se encontravam no Serviço de 

Processamento desse E. Tribunal de Justiça e distribuídos à Vossa 

Excelência, de acordo com as informações processuais anexas e 

conforme narra a respectiva certidão emitida pelo referido Serviço, 

daí porque está sendo endereçado o presente pedido a essa E. 38 

Vice-Presidência. na forma do art. 1.068. do CPC. 

Em face do exposto. requerem à Vossa Excelência que 

se digne de receber o presente pedido e mandar citar os requeridos 

para que, querendo. ofereçam contestação, no prazo de cinco dias, 

nos termos do art. 1.065. do Código de Processo Civil. 

Requerem. outrossim, que. na forma do art. 1.069, do 

mesmo diploma processual, seja apurada a responsabilidade pelo 

desaparecimento dos autos e que, uma vez julgada a presente 

restauração, seja dado seguimento ao feito, com a extração da 

carta de sentença para a execução provisória do julgado. 

Dá-se à causa o valor de alçada. RsJ-.19./'iJ 
Nestes termos. pedem deferimento. 

Porto Alegre. 28 de julho d~e--

p.p. Domingos 

Rua Barão do Cerro Largo. n' 11. sala 604 - Bairro: Menino Deus - Porto Alegre- RS 
--- --"..-" , 1n l=nne fax: t 51 t 32321469 E-mail: domingos@via-rs.net 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bitencoun 

OAB-RS 42.694 
Vanessa Bitencoun 

OAB-RS 55.~34 

Excelentíssimo Sr. Desembargador 3° Vice-Presidente do Triq,unal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

Referência: Recurso Extraordinário no 70003757911 

Recorrentes: Francisco Gonçalves Dias e Josefina Gonçalves Dias 

Recorridos: Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha Cunha da 

Silveira. 

Objeto: Pedido de Restauração de Autos. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARA TT, brasileiro, 

separado judicialmente. inscrito no CPF/MF sob o no 183.009.520-

04, portador da CI nc 9000491631, residente e domiciliado na rua 

Aliança no 448, ap. 201. bairro Jardim Lindóia, em Porto Alegre, e 

NILZA TEREZINHA CUNHA DA SILVEIRA, brasileira, separada 

' judicialmente, portadora da cédula de identidade no 5008237331' 

residente e domiciliada na rua João Vedana, no 237, nesta capital, 

vêm, respeitosamente. perante Vossa Excelência, com fundamento 

no artigo 1.063 e seguintes, combinados com o art. 1.068 e 

seguinte, do C~digo de Processo Civil. PROMOVER a 

RESTAURAÇÃO DOS AUTOS do processo no 104977070 (Ação 

Cautelar Inominada Incidental), que tramitou perante o juízo da 1a 

Vara Cível do Foro Regional do Partenon, nesta Comarca, na qual 

figura como réu FRANCISCO GONÇALVES DIAS, brasileiro, 

casado, Procurador do Estado aposentado, residente e domiciliado 

na rua Alcebíades. Antônio dos Santos, n• 585, Cidade Jardima 

Rua Barão do Cerro Largo. n' 11. sala 604 - Bairro: Menino Deus - Porto Alegre - RS 
CEP: 90850-11 O Fone fax: 151) 32321469 E-mail: domingos.avia-rs.net 
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Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt 

OAB-RS 42.694 

Vanessa Bltencourt 
OAB-RS 55.334 

bairro Nonoai, nesta capital. pelos fatos e fundamentos a, seguir 

expostos: 
•"! 

1. Os requerentes promoveram a dita · ação·· cautelar 

objetivando o bloqueio e a indisponibilidade de valores que foram 

depositados em nome do réu pelas empresas IAB ASSESSORIA 

TRIBUTÁRIA L TOA. e IAB ASSESSORIA INSTITUCIONAL 

L TOA., e obtiveram a liminar, a qual, entretanto, não chegou a ser. 

efetivada, em face de efeito suspensivo obtido pelo réu em sede de 

Agravo de Instrumento, conforme documentos em anexo. 

2. Realizada a instrução do processo, sobreveio sentença 

(cópia anexa}. julgando procedente a demanda e condenando o réu 

a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios de 

15% sobre o valor atualizado da causa. 

3. A referida ação cautelar tramitou em apenso à ação 

principal, ou seja. juntamente com a ação monitória (Proc. no 

103369121 }, a qual igualmente foi julgada procedente e é também 

objeto de restauração em apartado. 

4. O réu recorreu e, processados regularmente os 

recursos, os autos foram remetidos, em 21/06/2001, ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo distribuídos, por 

prevenção, em razão do Agravo de Instrumento antes referido, à 

E. ga Câmara Cível. sendo relatora a eminente Desembargadora 

REJANE MARIA DIAS DE CASTRO BINS, conforme 

_co_m __ p_ro_v_a_n_te_s __ e_m __ an_e_x_o_. _______________________________ ·~ 
Rua Barão do Cerro Largo. n' 1 1 . sala 604 - Bairro: Menino Deus - Porto Alegre - RS 

CEP: 90850-11 O Fone fax 151' 32321469 E-mail: domingos@:via-rs.net 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt 

OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt 
OAB-RS 55.334 

5. Improvido o apelo, o réu interpõs · Réeurso 
. .. . 

Extraordinário. o qual teve negado seu seguimento, conforme Nota 

de Expediente em anexo. 

6. Objetivando promover a execução provisória do. julgado, 

os requerentes ingressaram com pedido de extração de carta de 

sentença, quando ainda os autos se encontravam no Serviço de 

Processamento desse E. Tribunal de Justiça e distribuídos à Vossa 

Excelência, de acordo com as informações processuais anexas e 

conforme narra a respectiva certidão emitida pelo referido Serviço, 

daí porque está sendo endereçado o presente pedido a essa E. 3a 

Vice-Presidência, na forma do art. 1.068, do CPC. 

Em face do exposto, requerem à Vossa Excelência que 

se digne de receber o presente pedido e mandar citar o requerido 

para que, querendo, ofereça contestação. no prazo de cinco dias, 

nos termos do art. 1.065, do Código de Processo Civil. 

Requerem. outrossim, que, na forma do art. 1.069, do 

mesmo diploma processual. seja apurada a responsabilidade pelo 

desaparecimento dos autos e que, uma vez julgada a presente 

restauração, seja dado seguimento ao feito. com a extração da 

carta de sentença para a execução provisória do julgado. 

Dá-se à causa o valor de alçada. Rs .. 1"19 ?0 
Nestes termos. pedem deferimento. 

Porto Alegre. 28 de julho de 2004. 

p.p. Domingos os Santos Bitencourt. 

Rua Barão do Cerro Largo. n' 11. sala 604 - Bairro: Menino Deus - Porto Alegre- RS 

CEP: 90850-110 Fone fax: (51 1 32321469 E-mail: domingos~via-rs.net 



DIRETORIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA 

' SERVIÇO DE PAGAMENTOS ' 

Of. N°. 53112015 

Porto Alegre, 16 de Junho de 2015. · 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o, cumprimento da decisão 
judicial, conforme dados abaixo: 

Processo 001~~~[i2fó295265'::~f ./ 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 11/0';/2015 

Valor R$ 5.978,95 

Nº guia de pagto 001.15/01 00378 

Atenciosamente, 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (~uiz (a) de Direito 
V ara de Direito Empresarial, Recuperação ~mpresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

Avenida Borges de Medeiros, 1945- Porto Alegre- RS- Telefone PABX 3210.5656-E_mail:ipe@ipe.rs.oov.br 
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Ofício nº 578/2015 

ln11'ilvlu 1k Prnvidiindu r.lo 
f.sttxlo cfD Rio C:~tnru:t& do Sul 

Porto Alegre, 16 de julho de 2015 . 

. ,:.; 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da deéisão judicial, conforme dados. 
abaixo: 

Processo 001/1.12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 
' 

Data Pagto. 10/07/2015 

Valor R$ 5.978,95 

Nº guia de pagto 001.15/0125462 

Atenciosamente, 

\ Rgberta Vianna Escouto Dias 

'-ehefe do Serviço de Pagamentos 

· Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER WDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNj:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 
Dê-se vista ao Ministério Público. 

Em 10/08/2015 

Eliziana da Silveira Perez 
juíza de Direito 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 
N° de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8845BD222D628 
Data e hora da assinatura: 10/08/2015 15:41:49 

www.\jrs.jus.br 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na lnterpet, o endereço 
http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 

0011120295265900120152689530 

'õ't 

··' 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
INSOLVÊNCIA: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

O Ministério Público, tendo em vista a 
petição de fls. 704 e 705, do administrador judicial, reitera, quanto à 
proposta de honorários de fls. 635 e 636, o posicionamento adotado na 
manifestação de fls. 684 e 684, verso, destes autos. 

De outra parte, dadas as decisões de fls. 
373 a 377, 412 a 414, 422 a 428 e 444, nas quais embasados os 
cálculos de fls. 47 e 48, manifesta-se pela habilitação do crédito do 
administrador judicial, pretensão com a qual concordou a insolvente. 

Porto Alegre, aos 17 de agosto de 2015, 
segunda-feira. 



.--. 

Ofício na 623/2015 

( 

' Porto Alegre, 14 de agosto de 2015. · 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados 
abaixo: 

Processo 001/1.12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 10/08/2015 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001.15/0147086 

Atenciosamente, 

( 

Ch fe do Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

) 

)' 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

1) Conforme despacho de fls. 602/603, o presente feito trata

se de pedido de insolvência promovido pela própria devedora, no qual 

houve a respectiva declaração às fls. 188/189 (13.11.2013), com a 

nomeação de Claudionor Schafer Sarat como Administrador- visto que é o 

maior credor da insolvente - o qual firmou o termo de compromisso à f/. 

263, com manifestação às fls. 265/2 71, no qual requereu, entré outros 

pedidos, a declaração do seu crédito pelo total de R$ 293.551,62, tendo 

juntado documentos para justificar seu pedido. Determinada a publicação 

do edital de fi. 191 no DJ (fi. 447), foi cumprido à f/. 490. Aberta conta 

judicial para o recebimento do percentual de 30% para formação de fundo 

para credores (fi. 448) . . . Apresentadas habilitações de créditos às fls. 

495/541 (Banrisul) e fls. 598/600 (Portocred 5/A). O Ministério Público 

opinou pela contratação do serviço profissional dos advogados referidos 

na minuta de fls. 274/275, com pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para o acompanhamento deste feito em todas as fases, com o pagamento 

pelo valor arrecadado nos autos, conforme consignado à f/. 475, item "6". 

É o breve relato. 

2) Registro que neste Juízo a nomeação de Administrador 

. Judicial nos processos de insolvência se dá através de advogados 

registrados, os quais atuam como auxiliares do Juízo, o que representa 

vantagem à massa falida, pois evita-se a contratação de outros advogados 

para atuar em processos em que a massa figure como parte. • . . .á ·{~- .~ 

Outrossim, se utiliza analogicamente a Lei 11.101/05 para os 

processos de insolvência, a qual não há previsão de nomeação de 

Administrador entre os maiores credores. 

3) Dessa forma, indefiro o pedido de contratação . de 

advogados para representar a massa falida de fls. 704/705, pois a medida 

importa em ônus para massa e prejuízo à universalidade dos credores. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

4) Outrossim, diante do fato de que a nomeação recaiu em 

credor que não é bel. em Direito, o que dificulta em muito o desempenho 

do enç:argo, determino a substituição do atual Administrador - Claudionor 

Schafer Sarat (maior credor da insolvente) pela MAZZARDO E COELHO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ficando como responsável o Dr. Ângelo 

Coelho, os quais deverão ser intimados, o primeiro para tomar ciência da 

determinação e, a segunda, para dizer se aceita o encargo. 

5) Após, aceitando o encargo, a atual Administradora deverá 

impulsionar o feito, apresentando Relatório com a descrição dos 

pagamentos realizados pela massa falida e a que título, declinando o valor~ 

total do passivo e do ativo, juntando o extrato atual da conta da massa e, 

ainda, para que se manifeste sobre o pedido do credor Claudionor Schafer 

Sarat às fls. 704/705, considerando o determinado à fi. 603, item 7 . 

. 6) Em consequência, revogo a decisão de fi. 622, item 1. 

7) Intimem-se. 

Em 21/08/2015 

Eliziana da Silveira Perez 
juíza de Direito 

www. tjrs.jus.br 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N° de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8B45BD222D628 
Data e hora da assinatura: 21/08/2015 19:02:58 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço 

http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 
0011120295265900120152867491 



INTIMAÇÃO - PROC.: 11202952659 

INTIMAÇÃO- PROC.: 11202952659 
Foro Central Cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 
Enviado: sexta-feira, 4 de setembro de 2015 16:12 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 

INTIMO V.Sa. conforme segue: 
... Outrossim, diante do fato de que a nomeação recaiu em credor que não é bel. 
em Direito, o que dificulta em muito o desempenho do encargo, determino a 
substituição do atual Administrador- Claudionor Schafer Sarat (maior credor da 
insolvente) pela MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
ficando como responsável o Dr. Ângelo Coelho, os quais deverão ser intimados, 
o primeiro para tomar ciência da determinação e, a segunda, para dizer se 
aceita o encargo. 

César tfa Silva )l{ves, 
_______ Oficia{ P.screvente, 

_, :Jrtat.: 1296-8277. 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Rua Manoelito de Orne/as, n° 50, sala 803, fones:3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre - RS 
e-mail frpoacentvfac@ti.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando 
mensagem para: secretariacgj@tj.rs.qov.br 



INTIMAÇÃO - PROC.: 11202952659 

INTIMAÇÃO- PROC.: 11202952659 
Foro Central Cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 
Enviado: sexta-feira, 4 de setembro de 2015 16: 18 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 

INTIMO V.Sas. conforme segue: 

Página 1 de 1 

... Após, aceitando o encargo, a atual Administradora deverá impulsionar o 
feito, apresentando Relatório com a descrição dos pagamentos realizados 
pela massa falida e a que título, declinando o valor total do passivo e do 
ativo, juntando o extrato atual da conta da massa e, ainda, para que se 
manifeste sobre o pedido do credor Claudionor Schafer Sarat às fls. 
7041705, considerando o determinado à f/. 603, item 7. 

César da Silva )l{ves, 
Oficial P.screvente, 

,~ 9J.at.: 1296-8277. 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Rua Manoelito de Orne/as, n° 50, sala 803, fones:3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre - RS 
e-mail frpoacentvfac@t;.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informaçlio atualizada do mesmo! 

Obs.: se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando 
mensagem para: secretariacgi@tj.rs.gov.br 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 462/2015, expedida 

em 04 de setembro de 2015, foi disponibilizada na edição nº 

5637 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 08/09/2015, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11 .419/2006. Dou 

fé. 

001/1.12.0295265-9 

0038130-04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

Josefina Gonçalves Dias (pp. 

Fernando Soares 

Gonçalves Dias 

Witt, Francisco 

Júnior e 

vanessa Bitencourt) 

Gonçalves Dias 

X Josefina 

(sem 

representação nos autos). Intimado: 

Cláudionor Schafer Saratt (pp. João 

Augusto Bitencourt, Domingos dos 

Santos Bitencourt e Vanessa 

Bi tencourt) . Vistos. . . 2) Registro 

que neste Juízo a nomeação de 

Administrador Judicial nos 

processos de insolvência se dá 

através de advogados registrados, 

os quais atuam como auxiliares do 

Juízo, o que representa vantagem à 

massa falida, pois evita-se a 

contratação de outros advogados 

para atuar em processos em que a 

massa figure como parte. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Outrossim, se utiliza 

analogicamente a Lei 11.101/05 para 

os processos de insolvência, a qual 

não há previsão de nomeação de 

Administrador entre os maiores 

credores. 3) Dessa forma, indefiro 

o pedido de contratação de 

advogados para representar a massa 

falida de fls. 704/705, pois a 

medida importa em ônus para massa e 

prejuízo à universalidade dos 

credores. 4) Outrossim, diante do 

fato de que a nomeação recaiu em 

credor que não é bel. em Direitq, o 

que dificulta em muito o desempenho 

do encargo, determino a 

substituição do atual Administrador 

Claudionor Schafer Sarat (maior 

credor da insolvente) pela MAZZARDO 

E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

ficando como 

Ângelo Coelho, 

responsável 

os quais 

o Dr. 

deverão 

ser intimados, o primeiro para 

tomar ciência da determinação e, a 

segunda, para dizer se aceita o 

encargo... 6) Em consequência, 

revogo a decisão de fl. 622 I i tem 

1. 7) Intimem-se. 

Porto Ategre,OJ jrn 1 zo;t; 

\. _____ 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt- OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, já qualificado nos 

autos acima referenciados, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, tendo em vista a decisão de 

fi. 720 e verso, expor e requerer: 

1. Conforme se verifica dos autos, o requerente foi 

nomeado Administrador da Massa Insolvente pela sentença que 

decretou a insolvência de Josefina Gonçalves Dias (f/. 189). Em 14 

de maio de 2014, o requerente prestou compromisso (fi. 263), sendo 

que a sua remuneração ficou postergada (fi. 264). 

~ 
1:"?. ... 
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2. Durante o exercício do encargo, o requerente cumpriu .-:.:, 

todas as obrigações que lhe couberam, realizando as diligências 

necessárias à arrecadação, inclusive requerendo a abertura de 

conta bancária para o depósito dos valores determinados na 

sentença de insolvência (fls. 2661271), bem como diligenciando junto 

ao IPERGS e UFRGS, entre outras providências (fls. 4631465, 

4921493, 6151618, 63311634 e 7041705). Declarou o seu crédito, conforme 

memória de cálculo de fls. 272/273, a qual é uma mera atualizaç-



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 5 5.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

do cálculo extraído dos autos da Execução de Sentença tombada 

sob o n. 001/1.05.2464110-6, o qual foi trazido aos autos deste 

processo pela própria insolvente (fls. 46148). A documentação 

comprobatória do mencionado crédito, extraída daqueles autos da 

mencionada Execução de Sentença, foi juntada aos presentes 

autos (fls. 2761445, 6371683 e 7061714). 

3. Como se vê da memória de cálculo extraída dos autos 

da Execução de Sentença (fls. 46148 e 2721273), o montante do 

crédito declarado (R$ 293.551,62) incluiu as verbas honorárias 

sucumbenciais das ações Cautelar e Principal (R$ 32.412,62 e R$ 

28.399,00 = R$ 60.811,62), as quais pertencem aos advogados 

signatários. Assim, para fins de elaboração do Quadro Geral de 

Credores, o valor das referidas verbas honorárias sucumbenciais 

devem ser incluídas, separadamente, em nome dos procuradores 

signatários, observada a prioridade de classificação, ao passo que o 

saldo (R$ 232. 740,00) deverá ser incluído no mesmo Quadro Geral 

em nome do requerente e de NILZA TERESINHA DA CUNHA 

~ SILVEIRA, eis que ambos são autores das referidas ações. 

Em face do exposto, requerem a Vossa Excelência os 

seguintes provimentos judiciais: 

a. fixar a remuneração do administrador substituído, 

proporcionalmente ao exercício do encargo, nos termos do artigo 

767, do CPC, podendo ser utilizado o mesmo critério previsto no 

artigo 24m § 1°, da Lei n. 11.101/2005, mandando incluir o 

respectivo crédito como privilegiado (Súmula 219, STJ); ~~· 



Advogados '112l6 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 Z 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

b. mandar incluir o crédito do ora requerente e de Nilza 

Teresinha Cunha da Silveira no Quadro Geral dos Credores, 

deduzindo as verbas honorárias sucumbenciais, nos termos do item 

3 supra; 

c. mandar incluir o valor das verbas honorárias 

sucumbenciais em nome dos signatários, nos termos do item 3 

supra, observando a respectiva classificação, ex vi do artigo 769, do 

CPC. 

d. determinar a juntada do instrumento procuratório anexo. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 16 de se ro de 2015. 



Advogados '4f2l:f 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 /!._; 

Vanessa Bitencourt- OAB-RS 55.334 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

PROCURAÇÃO 

NILZA TERESINHA DA CUNHA SILVEIRA, brasileira, 

separada judicialmente, inscrita no CPF/MF sob o no 184.702.890-

04, portadora da CI no 5008237331, residente e domiciliada na Rua 

João Vedana, n. 237, Cavalhada, em Porto Alegre-RS, nomeia e 

constitui seu bastante procurador o Advogado DOMINGOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, brasileiro, casado, inscrito na OAB-RS n° 

42.694 e OAB-SC N. 0 12.731-A, e a advogada, VANESSA 

BITENCOURT, brasileira, solteira, inscrita na OAB-RS sob o no 

55.334, com endereço na Av. Diário de Notícias, n°. 200, conj. 908, 

Ed. Cristal Tower, Barra Shopping Sul, em Porto Alegre-RS, 

telefone n° (51) 3232 1469, a quem confere amplos poderes para o 

foro em geral, com a cláusula "ad judicia", em qualquer Juízo, 

Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as 

ações competentes e defendê-los nas contrárias, seguindo umas e 

outras, até final decisão, usando os recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para 

confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, 

podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, 

especialmente para atuarem na Ação Declaratória de Insolvência 

(processo n°. 00111.12.0295265-9), a qual tramita perante o Juízo da 

Vara Cível do Foro Regional do Partenon da Comarca de Porto 

Alegre-R S. 

Porto Al~re, 15 de setembro de 2015. 

NILZA ~DA CUNHA SILVEIRA 
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'e!" 1no1i1u1o da PnMdênc:ic do 
Estado elo Rio Graode do Sul 

Ofício n° 668/2015 

Porto Alegre, 14 de setembro de 2015. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados 
abaixo: 

Processo 001/1.12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

.Data Pagto. 09/09/2015 
' 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001.15/0167691 

Atenciosamente, 

Aline dos Santos Nelsis 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

:::: .. 



-

Ofício n° 735/2015 

Porto Alegre, 23 de outubro de 2015. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

......_ Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme 
dados abaixo: ~ 

Processo 00111 .12. 0295265-9 

Autor Josefrna Gonçalves Dias 

Data Pagto. 13/10/2015 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001.15/0188594 

'Atenciosamente, 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER nJDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ: .0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

1) Intime-se o Administrador Judicial nomeado da decisão de 
fls. 720 e verso, por telefone, considerando que não há prova de que o 
profissional tenha recebido os e-mail de fls. 721/722. E, ainda, para se 
manifestar sobre o pedido de fls. 724/26. 

Após, intime-se a Insolvente acerca da postulação de fls. 
724/26. 

3) Em seguida, ao Ministério Público. 

Em 03/11/2015 

Fabiana Zaffari Lacerda 
juíza de Direito 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: FABIANA ZAFFARI LACERDA 
N° de Série do certificado: 3109DA46BB4312699A4707439C9FC77A 
Data e hora da assinatura: 03/11/201518:03:14 

. . . A fp~~ 
/ t.i( . )~.;\ 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs· e d.igite o . 
seguinte número verificador: 0011120295265900120153754300 

111111111111111111111111111111111111111~11~11111111111~111111111111111111111111111111111111 t el~~rõn(co J 
www.tjrs.jus.br 



Processo 1120295265-9 

Processo 1120295265-9 
Foro Central Cartório da Vara de Falências, Concordatas e Insolvências 
Enviado: quinta-feira, 12 de novembro de 2015 11:05 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 
Anexos: document2015-11-12-110242.pdf (320 KB) 

Bom dia! 

Intimo Vossa Senhoria do seguinte despacho: 

Página 1 de 1 

~?~ 0. 

"Vistos. 1) Intime-se o Administrador Judicial nomeado da decisão de fls. 720 e 
verso, por telefone, considerando que não há prova de que o profissional tenha 
recebido os e-mail de fls. 721fl22. E, ainda, para se manifestar sobre o pedido de fls. 
724126. ( ... ) Em 03111/2015 Fabiana Zaffari Lacerda, Juíza de Direito." 

Os emails de fls. 721fl22 estão em anexo. 

~ Att. Sofia Comparsi, 
-' Of. Esc. 

Cartório da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Rua Manoelito de Omelas, n° 50, sala 803, fones:3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre - RS 
e-mail fmoacentvfac@tj.rs.gov.br 

Para agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando 
mensagem para: secretariacgj@tj.rs.gov.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 594/2015, expedida 

em 16 de novembro de 2015, foi disponibilizada na edição nº 

5683 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 17/11/2015, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11 .419/2006. Dou 

fé. 

001/1.12.0295265-9 

0038130-04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

Josefina Gonçalves Dias (pp. 

Fernando Soares Witt, Francisco 

Gonçalves Dias Júnior e 

Vanessa Bitencourt) 

Gonçalves Dias 

X Josefina 

(sem 

representação nos autos) . Vista à 

Insolvente acerca da postulação de 

fls. 724/26. 

Porto Alegre, {0/11/!5 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 

~ 



ESTADO DO FlO GRMIDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 

Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP:90110230 Fone: 51-3210-6500 

Processo n.0
: 

Natureza: 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 

Valor da Ação: R$ 1.213,00 AJG 

Autor: Josefina Gonçalves Dias 

Réu: Josefina Gonçalves Dias 

Compromissado: Dr. Angelo Coelho, OAB/RS 23.059 

TERMO DE COMPROMISSO: 

Aos 17 de novembro de 2015, às 14h50min, no FORO, onde se achava 

presente a Ora. Juíza de Direito, comigo, Escrivão Designado, de seu cargo abaixo 

nomeado, compareceu o Compromissado acima, e disse que tendo sido nomeado para 

servir de Administrador Judicial, no presente feito, vinha prestar o respectivo 

compromisso e requeria que se lhe o deferisse, prometendo que se haverá com justiça e 

equidade no desempenho de suas funções. O que foi deferido pela Juíza. Do que, para 

constar, lavrei este termo, que devidamente assinado. 

Porto Alegre, 17 de novembro de 2015. 

Paulo Ciriaco Aquino Ferreir 

Escrivão Designado 

Compromissado: 

sofipoa 

62-42-001/2015/3934652 

Eliziana da Silveira Perez 

Juíza de Direito 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-



Ofício n° 769/2015 

Porto Alegre, 11 de novembro de 2015. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

\ 
t 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados 
_:. abaixo: 

Processo 001/1.12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 10/11/2015 ~ 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001.15/0206821 

Atenciosamente, 

Aline dos Santos Nelsis 

Chefe Subst.do Serviço de Pagamentos ~ 
i,\ 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

~ 
:.r 



MAZZARDO & COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde1986 

SUBSTABELECIMENTO 

Processo no: 

ANGELO SANTOS COELHO, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na OAB/RS sob o no 23.059, com escritório profissional situado à 

Rua Barão de Ubá, . no 621, Bairro Bela Vista, Cidade Porto Alegre/RS, 

SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES na pessoa de ANDREY LUIZ 

SALLIN RODRIGUES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o n. 0 

73.517, os poderes conferidos através de Instrumento Particular de mandato 

juntado nos autos da presente. 

/) 
,: i f 

Porto Alegre, 18 de nov,embro de 2015. 
. I' 

i' 
i 
f: 
'. 

ANG!êLO~ANT()S COELHO 
~/RS23.059 

Rua Barão de Ubá, 621 -Bela Vista- Porto Alegre- Cep: 90450-090 
Fone: 51 3331 O 100 - e-m ai!: mazzardoecoelho(ii),mazzardoecoelho. com. br 

www. mazzardoecoelho. com. br 



Ofício n° 769/2015 

Porto Alegre, 11 de novembro de 2015. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

\ 
t 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados 
L abaixo: 

Processo 001/1.12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 10/11/2015 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001.15/0206821 

Atenciosamente, 

Aline dos Santos Nelsis 

Chefe Subst.do Serviço de Pagamentos ~ 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de Pagamentos - Diretoria Administrativo/Financeiro 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 - 90.11 o·-900- Porto Alegre- RS 

51 3210-5681 /5676 
Roberta-Dias@ipe.rs.gov.br 

www.ipe.rs.gov.br 
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*** COOIGO DE BARRAS *** 
19650000059 7895i210100 115~2068210 62127345460 

*** LINHA DIGITAVEL *** 
19650000059278951210!005!15020682106621273454606 

FO/MA DE PGTO: DINHEIRO 

mm00401048 ~44 00760510112015 *******5;978,95 
131 CD793EEA52C714BAEE787AFlJ DFC61A56 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

N° da Guia 
001.15/0206821 

ção de Empresas e Falências 
: Declaratória de Insolvência 

,ta N•: 273454.6 

Data de Emissão 

06/11/2015 

:enta e oito reais e noventa e cinco centavos) 

;ente guia, o interessado depositante recolhe ao 
iERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646,1515 l indicada para crédito em nome das partes, em conta 

OUVIDORIA: 0800·-644, 2200 :ada por ordem ou autorização do juízo para o processo. 
·-·-·-----·------------- ·----- -·-· -·-··· ...... --·--- ----------------- 1amento de Depósito Judicial. É vedada a sua reutilização, sob 

t>~oou u~ oou- ·---................ nais pagamentos pelo sistema informatizado. 
Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancária. 

Mauro Amaral Da Silva 

Cota: R$ 6,30 (0,20 URC) Autenticação rv'lecânica- Via Poder Judiciário 
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MAZZARDO & COELHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde1986 

SUBSTABELECIMENTO 

Processo no: 

ANGELO SANTOS COELHO, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na OAB/RS sob o no 23.059, com escritório profissional situado à 

Rua Barão de Ubá, no 621, Bairro Bela Vista, Cidade Porto Alegre/RS, 

SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES na pessoa de ANDREY LUIZ 

SALLIN RODRIGUES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o n. o 

73.517, os poderes conferidos através de Instrumento Particular de mandato 

juntado nos autos da presente. 

!l 
.. /! 

Porto Alegre, 18 de no1v,embro de 2015. 
i' 
l : 
f .:· 

ANG~LO~ANTÇ)S COELHO 
"'--OAB/RS 23.059 

Rua Barão de Ubá, 62 I- Bela Vista- Porto Alegre- Cep: 90450-090 
Fone: 5 I 333 I O I 00- e-m ai!: mazzardoecoelho!âJ,mazzardoecoelho. com. br 

www. mazzardoecoelho. com. br 



DAtlJfdifeJ#Iiei§t§e) 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde 1986 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCiAS DA COMARCA DE PORTO 
ALEGRE/ RS. 

PROCESSO N° 001/1.12.0295265m9 

ANGELO SANTOS COELHO, na qualidade de administrador 
judicial representante da Mazzardo e Coelho Advogados Associados, 
devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vêm, 
respeitosamente perante Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue: 

Tendo em vista o despacho de fi. 720 dos autos, e entendendo 
que a obrigação de prestar informações sobre os pagamentos já realizados 
pela massa falida incumbe ao administrador judicial substituído, requerer-se a 
intimação do Sr. Claudionor Schafer Saratt, para que se manifeste 
juntando aos autos a sua presta_ção -~~-contas a gual deverá conter os 
comprovantes dos depósitos referentes a 30% dos rendimentos da autora 
que ficaram sob sua responsabilidade, fi. 467 dos autos, bem como o 
relatório completo com a descrição dos pagamentos já realizados pela 
massa falida e a qual título: 

Comprovantes de depósito de: 

- 30% dos vencimentos da autora recebidos do !PE, no valor de R$ 5.978,95 

de novembro de 2013 á junho de 20'14, total de R$ 47.831,60; 

- 30% dos vencimentos da autora recebidos da UFRGS, no valor de R$ 869,81 

de novembro de 2013 á agosto de 2014, no total de R$ 8.698,1 O; 

No tocante ao vaior totsl do aUvo, !nforrna que a autora possui um 
único ativo no seu patrimôn!o represer.tad;J pelo bem de farníiia o qual inclusive 
já fora declarado como tal e, portanto impenhoráve! (fL 38 dos autos). 

Já no que se refere ao passivo, segue a relação de credores: 

- CLAUDIONOR SCHAFER SARAT E NiLZA TEREZINHA CUNHA DA SILVA, 
R$ 293.551,62 valor atualizado até ·n/1'1/20·13 (fi. 273); 

1 
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desde 1986 

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, totai de R$ 44.691 ,60; 

- BANRISUL total de R$ 641.973,54; 

-BANCO BOMSUCESSO (FUSEPERGS) total de R$ 1 03.359,00; 

- ASPECIR total de R$ 33.630,72; 

- PORTOCRED S/A total de R$ 64.494,72. 

Ademais, no que se refere ao extrato atualizado da conta 
vinculada ao processo, informa que se está diligenciando no sentido de 
disponibilizá-lo a este juízo o mais breve possível. 

Por outro lado, em se considerando a concordância da autora 
com relação ao crédito que pretende habilitar o credor Claudionor, e sendo ele 
líquido, certo e exigível, este administrador manifesta igualmente a sua 
concordância. 

ANTE O EXPOSTO, em atenção ao despacho de fi. 720, requer
se a intimação do Sr. Claudionow Schafer Sa.ratt para o fim de esclarecer 
quanto aos valores que fora incumbido de depositar relativamente ao 
período imediatamente anterior ao cumprimento dos ofícios pelas fontes 
pagadoras, ou seja, no tocante ao IPE, depósitos de 11/2013 á 06/2014 e no 
que tange a UFRGS, depósitos de 11/2013 á 08/2014, bem como para realizar 
a devida prestação de contas, informando ainda quanto aos pagamentos 
realizados pela massa falida no período em que atuou como 
Administrador Judicial. 

Requer seja recebida a presente manifestação para o fim de 
-,.., consolidar as informações sobre ativo e passivo. Requer-se ainda a concessão 

do prazo de 30 (trinta) dias para diligenciar no sentido de obter o extrato 
atualizado da conta vinculada ao processo. Oportunamente, informa-se que 
este administrador judicia! concorda com a habilitação do crédito do Sr. 
Claudionor Schafer nos termos do cálculo atualizado da fi. 273 dos autos. 

2 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

,., 
PODER JUDICIÁRIO lfl. L:(39) 

' ~ 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências '~~,. 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em o~ - lJ<L - 1:5 

Â 



--·"....._, 

5 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 
Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 
MASSA INSOLVENTE: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

Manifesta-se o Ministério Público pelo 
deferimento da postulação formulada pelo administrador da massa 
insolvente, intimando-se o anterior administrador judicial, Claudionor 
Schafer Saratt, como pretendido na peça de fls. 736 e 737, destes autos. 

Após, requer nova vista. 

Porto Alegre, aos 07 de dezembro de 2015, 
segunda-feira. 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empres de Porto Alegre 
A V. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/5° TORRE NORT - CEP 90050190 -PORTO 

ALEGRE, RS, Fone (51)32951445 e-mail: pjfc@mp.rs.gov.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal da NE S~V\ /2015, sem 

manifestação. 

Sofia Comparsi, 

Oficial Escrevente 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER mDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNj:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

l.Diante da concordância das partes com o crédito postulado por 

Claudionor Schafer Saratt e Nilza Terezinha da Cunha Silveira, o qual foi admitida 

a habilitação nos presentes autos, conforme o despacho de fls. 602/603-v, item 

"7", tendo a devedora concordado com a postulação (fi. 613), assim como o atual 

Administrador (fi. 736/737) e o Ministério Público (fi. 718), acolho o valor 

pretendido habilitar no total de R$ 293.551,62, atualizado até 13.11.2013 (fi. 

273), o qual deve ser incluído no quadro geral de credores, providência já 

efetivada às fls. 736/737. 

2.1ntime-se o ex-Administrador nos termos postulados às fls. 

736/737. 

3.Quanto ao pedido de fixação de honorários proporcionais de fi. 

724/726, será analisado após a prestação de contas e a juntada do extrato 

atualizado dos valores depositados. 

4.Defiro o prazo postulado à fi. 737. 

Intimem-se. 

Em 15/12/2015 

Eliziana da Silveira Perez 
juíza de Direito 

·----·----------··--·-------·-·--·--·--··-··-· 

www.tjrs.jus.br 

Este é um documenta eletrOnica assinada digitalmente par: 
Signatária: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 
N" de Série da certificada: 4EDB683802662401 F6EBB45BD222D62B 
Data e hora da assinatura: 16/12/2015 16:53:04 

Para conferência da conteúdo deste documenta, acesse, na Internet, a endereça http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o 

seguinte número verificador: 0011120295265900120154281551 

lllllllllllllllll~l~lllllllllllll~ll~lllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllll ~I 

Número Verificador: 0011120295265900120154281551 ~ .. 
1 
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------------------ --------- --------------BANRISUL DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO 

*** LINHA DIGITAVEL *** 
896100000596789512101005115023519909621273454606 

FORMA DE PGTO: DINHEIRO 

~00401004 0243 01695214122015 *******5 978 95 
03546B55C72914C91E390F84ECC888E3A092 . ' 

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515 
OUVIDORIA: 0800-644.2200 

-------------------------------- --------------------

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

N° da Guia 
001.15/0235199 

, de Empresas e Falências 

lCiaratória de Insolvência 

~0: 273454.6 

Data de Emissão 
14/12/2015 

'a e oito reais e noventa e cinco centavos) 
te guia, o interessado depositante recolhe ao 

dicada para crédito em nome das partes, em conta 

especial com rendimentos, movimentada por ordem ou autorização do juf20 para o processo. 
Esta guia é destinada a um único pagamento de Depósito Judicial.~ vedada a sua reutilização, sob 

pena de não reconhecimento dos demais pagamentos pelo sistema informatizado. 
Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancária. 

11!1auro Amaral Da Silva 

Cota: R$ 6,40 (0,20 URC) Autenticação Mecênica- Via Poder Judiciário 

.8- ... ·······- ····--·-··-· --········--··---------------------············-----------·····----·--------···---------------------------·-·······--·--------------------····------·-··-----·--------------------
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

l.Ciente do depósito de fi. 752. 

2.Cumpra-se o despacho de fi. 750. 

Em 07/01/2016 

Eliziana da Silveira Perez 
Juíza de Direito 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 
N° de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8845BD222D628 
Data e hora da assinatura: 07/01/2016 16:34:59 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.~rs.jus.br/verificadocs/ e digite o 
seguinte número verificador. 0011120295265900120167858 

Número Veriffcador: 00111202952659001201678.58 
~ - • - -- - -ol' 6c 20 oo·· 1"JQ16/7 ºr::o 

00 .. '/~.l ·;·) Q?OrJ-:>r;;;_q trN! H·.00381.;0-04.LO.t2.S.Ll..3U .. ) - u- ·- _,_,_ ~- '<.J-HJ J .. ,.,&,"-· .tõ-.::1· (.,..,- ··~ ,, ... _ )•"' 



Ofício n° 008/2016 

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2016 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados 
abaixo: 

Processo 001/1.12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 13/01/2016 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001.16/0003434 

Atenciosamente, 

~QGd 
\ Ro rta Vianna Escouto Dias 

~~tí'~fe do Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de Pagamentos- Diretoria Administrativo/Financeiro 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 - 90.110-900- Porto Alegre- RS 

51 3210-5681 /567E 
Roberta-Dias@ipe.rs.gov.b 

www.ipe.rs.gov.b 



-iit:~~c~[pÕs!1ü-~,liõ1c1ÃL-REMÜNrRÃnÕ ___ _ 
*** CODIGO DE BARRAS *** 

110000059 78951210100 11600034340 62127345460 

*** LINHA DIGITAVEL *** 
;1 u,·,,. :,I':J96789512101005116000343404621273454606 

FORMA DE PGTO: DINHEIRO 

!00401048 0244 00523713012016 *******5.978,95 
!1962220D871851FA2721FB1-(B640B1639 

<VI CO DE ATENDIMENTO 1\tJ ~"UENTE: 011110-646.1515 
OLIV !DOR I A: i!Jtltlu -ti44. 2200 

----~------··- ···----·-·-·· ------

o N° da Guia 

001.16/0003434 

tão de Empresas e Falências 

: Declaratória de Insolvência 

a N°: 273454.6 

Data de Emissão 

13/01/2016 

mta e oito reais e noventa e cinco centavos) 
nte guia, o interessado depositante recolhe ao 

ndicada para crédito em nome das pàrtes, ern conta especial 

lem ou autorização do juizo para o processo. 

nento de Depósito Judicial. É vedada a sua reutilização, sob 

t-" ... ·•• ........... llç;l.., I'IIJuvJnlt:n .. untmtu uu~ uemais pagamentos pelo sistema informatizado. 
Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancária. 

Mauro Amaral Da Silva 

Cota: R$ 6,40 (0,20 URC) Autenticação ~anica - Via Poder Judiciário 
.a.,. _____________________ ...... 

--~ 

\ ... ____ ... _--
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Ofício n° 036/2016 

Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2016 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados 
abaixo: 

Processo 001/1.12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 16/02/2016 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001.16/0021803 

Atenciosamente, 

Roberta Vianna Escouto Dias 

·· .... _)hefe do Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de Pagamentos- Diretoria Administrativo/Financeiro 
Avenida Borges de Medeiros, 1945-90.110-900- Porto Alegre- RS 

51 3210-5681 /5676 
Roberta-Dias@ipe.rs.gov.br 

www.ipe.rs.gov.br 

:s: 



' ~--

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n° 95/2016, expedida 

em 09 de março de 2016, foi disponibilizada na edição n° 

5750 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 14/03/2016, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4° da Lei n° 11.419/2006. Dou 

fé. 

001/1.12.0295265-9 

0038130-04.2012.8.21.3001) 

· (CNJ 

Josefina Gonçalves Dias (pp. 

Fernando Soares 

Gonçalves Dias 

Witt, 

Júnior 

Vanessa Bitencourt) 

Gonçalves Dias 

representação nos 

Intimados: Cláudionor 

Francisco 

e 

X Josefina 

(sem 

autos) . 

Schafer 

Saratt ex- administrador (pp. 

João Augusto Bitencourt, Domingos 

dos Santos Bitencourt e Vanesia 

Bitencourt) e Mazzardo e Coelho 

Advogados Associados (pp. Angelo 

Santos Coelho). Diante da 

concordância das partes com o 

crédito postulado por Claudionor 

Schafer Saratt e Nilza Terezinha da 

Cunha Silveira, o qual foi admitida 

a habilitação nos presentes autos, 

conforme o despacho de fls: 

602/603-v, item "7", tendo a 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

devedora concordado com a 

postulação ( fl. 613) , assim como o 

atual Administrador (fl. 736/737) e 

o Ministério Público ( fl. 718), 

acolho o valor pretendido habilitar 

no total 

atualizado 

de 

até 

R$ 293.551,62, 

13.11.2013 (fl. 

2 7 3) , o qual deve ser incluído no 

quadro geral de credores, 

providência já efetivada às fls. 

736/737. Intime-se o ex-

Administrador nos ·termos postulados 

às fls. 736/737. Quanto· ao pedido 

de fixação de honorários 

proporcionais de fl. 724/726, será 

analisado após a prestação de 

contas e a juntada do extrato 

atualizado dos valores depositados. 

Defiro o prazo postulado à fl. 737. 

Porto Alegre, { 1(0}) /Lo/h 

Escrivã~ial Ajudante 

o 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n° 95/2016, expedida 

em 09 de março de 2016, foi disponibilizada na edição n° 

5750 no Diário da Justiça Eletrônico do dia 14/03/2016, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil que se seguir, 

em conformidade com o art. 4° da Lei n° 11.419/2006. Dou 

fé. 

001/1.12.0295265-9 

0038130-04.2012.8.21.3001) 

(CNJ 

Josefina Gonçalves Dias (pp. 

Fernando Soares 

Gonçalves Dias 

Witt, 

Júnior 

Vanessa Bitencourt) 

Gonçalves Dias 

representação nos 

Intimados: Cláudionor 

Francisco 

e 

X Josefina 

(sem 

autos). 

Schafer 

Saratt ex- administrador (pp. 

João Augusto Bitencourt, Domingos 

dos Santos Bitencourt e Vaneasa 

Bitencourt) 

Advogados 

Santos 

e Mazzardo e 

Associados (pp. 

Coelho). Diante 

concordância das partes 

Coelho 

Angelo 

da 

com o 

crédito· postulado por Claudionor 

Schafer Saratt e Nilza Terezinha da 

Cunha Silveira, o qual foi admitida 

a habilitação nos presentes autos, 

conforme o despacho de fls. 

602/603-v, item "7", tendo a 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

devedora concordado com a 

postulação ( fl. 613), assim como o 

atual Administrador (fl. 736/737) e 

o Ministério Público (fl. 718) f 

acolho o valor pretendido habilitar 

no total R$ 293.551,62, 

atualizado 

de 

até 13.11.2013 (fl. 

273), o qual deve ser incluído no 

quadro geral de credores, 

providência já efetivada às fls. 

736/737. Intime-se o ex-

Administrador nos termos postulados 

às fls. 736/737. Quanto ao pedido 

de fixação de honorários 

proporcionais de fl. 724/726, será 

analisado após a prestação de 

contas e a juntada do extrato 

atualizado dos valores depositados. 

Defiro o prazo postulado à fl. 737. 

Porto Alegre, { I(Qj} Lo/h 

Escriv~ial Ajudante 

o 



Ofício n° 139/2016 

Porto Alegre, 22 de março de 2016 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados 
abaixo: 

Processo n° 001/1.12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 17/03/2016 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001.16/0042077 

Atenciosamente, 

I 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz {a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO D_O RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de Pagamentos- Diretoria Administrativo/Financeiro 
Avenida Borges de Medeiros, 1945- 90.110-900- Porto Alegre- RS 

51 3210-5681 /5676 
Roberta-Dias@ipe.rs.gov.br 

www.ipe.rs.gov.br 



______ r.:_ _______________ ·::: .. -. ------·--··-···-- -----------
,~ 

BflRISUL DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO 

*** CODIGO DE BARRAS *** 
9610000059 78951210100 11600420770 62127345460 

*** LINHA DIGITAVEL *** 
,96100000596789512101005116004207704621273454606 

FORMA DE PGTO: DINHEIRO 

~00401048 0244 01262914032016 *******5.978.95 
131321 CC91 F 13798F32A5AD5BAAFB5E00E79 . 

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515 
OUVIDORIA: 0800-644.2200 

N° da Guia 
001.16/0042077 

-de Empresas e Falências 

!claratória de Insolvência 

;•: 273454.6 

Data de Emissão 

14/03/2016 

~e oito reais e noventa e cinco centavos) 
jguia, o interessado depositante recolhe ao 

eada para crédito em nome das partes, em conta especial 
i ou autorização do juízo para o processo. 

---------------------------····-·------------------·--- ~to de Depósito Judicial. É vedada a sua reutilização, sob 

pena oe nao reconnectmento dos demais pagamentos pelo sistema informatizado. 
Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancária. 

Mauro Amaral Da Silva 

Cota: R$ 6,60 (0,20 URC) Autenticação Mecênica- Via Poder Judiciério 

~------------------------------------------------·------------···-------··-----------···-------------------------··------------··----··---------------··--···----··-··--------------------------------·····-----· 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt- OAB-RS 42.694 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

Referência: Processo n. 001/~~>'2~0295265;;;_g,·t:l 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, já qualificado nos 

autos acima referenciados, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, tendo em vista o teor do 

despacho de fi. 750, expor e requerer: 

1. Conforme se verifica dos autos, o requerente foi 

nomeado Administrador da Massa Insolvente pela sentença que 

decretou a insolvência de Josefina Gonçalves Dias (f/. 189). Em 14 

de maio de 2014, o requerente prestou compromisso (f/. 263), sendo 

que a sua remuneração ficou postergada (f/. 264). 

2. Foi nomeado novo administrador, o qual, certamente por 

mero descuido, deixou de verificar que já foram prestadas as contas 

do período de administração do ora requerente. 

3. Durante o exercício do encargo, o requerente cumpriu 

todas as obrigações que lhe couberam, realizando as diligências 

necessárias à arrecadação, inclusive requerendo a abertura de 

conta bancária para o depósito dos valores determinados na 

sentença de insolvência (fls. 2661271), bem como diligenciando junto 

Av. Diário de Notícias, n°. 200, conj. 908 - Edifício Cristal Tower - Barra Shopping Sul - Bairr, Jristal 
Porto Alegre-RS - CEP: 90.810-080 - Fone/fax: (51) 32321469 - E-mail: domingos@vi -rs.net 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB-RS 42.694 

João Augusto Bitencourt- OAB-RS 65.314 

ao IPERGS e UFRGS, entre outras providências (fls. 4631465, 

4921493, 6151618, 63311634 e 7041705). 

4. Pode-se verificar pela simples consulta às informações 

processuais que os valores descontados estão sendo depositados 

em conta bancária vinculada ao presente feito. Quanto "ao período 

imediatamente anterior ao cumprimento dos ofícios pelas fontes 

pagadoras" (fi. 737), o requerente informa que requereu ao Juízo 

provimento no sentido de compelir a insolvente a cumprir a 

obrigação, depositando diretamente em Juízo os respectivos 

valores, o que ainda não foi atendido. 

5. Esclarece, ainda, o requerente, que não realizou 

pagamento em nome da massa insolvente durante o período em 

que atuou como administrador judicial, uma vez que estava, até 

onde atuou, buscando arrecadar recursos, sendo que estes 

encontram-se depositados em Juízo. 

6. Portanto, já foram prestadas as contas, restando, 

apenas, que esse MM. Juízo fixe a remuneração do administrador 

substituído, proporcionalmente ao exercício do encargo, nos termos 

do artigo 767, do CPC, podendo ser utilizado o mesmo critério 

previsto no artigo 24 § 1°, da Lei n. 11.101/2005, mandando incluir o 

respectivo crédito como privilegiado (Súmula 219, STJ). 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 16 de março de 2016. 

P/p Domingos 

Av. Diário de Notícias, n°. 200, conj. 908 - Edifício Cristal Tower - Barra Shopping Sul - Bairro Cristal 

Porto Alegre-RS - CEP: 90.810-080 - Fone/fax: (51) 32321469 - E-maíl: domingos@via-rs.net 



16/03/2016 Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

=-----------------------------------------------~1b3 
PCid~UUdiclªrlo 
Tribunal deJustiça 

do EStà_do do R.lo Grande do Sul 

Consulta de 1 o Grau 
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 
Número do Processo: 1.12.0295265-9 
Comarca: Porto Alegre 
Órgão Julgador: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências : 2/1 (Foro Central (Prédio 11)) 

Depósitos Judiciais: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 
~1lor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 
/~orne do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

04/06/2014 

140080862 

1,00 

04/06/2014 

Escrivão da Vara Cível por Determinação Judicial 

Depósito Normal 

14/07/2014 

140101299 

5978,95 

15/07/2014 

IPERGS 

Depósito Normal 

13/08/2014 

140115787 

5978,95 

13/08/2014 

IPERGS 

Depósito Normal 

11/09/2014 

140134401 

5978,95 

12/09/2014 

IPERGS 

Depósito Normal 

10/10/2014 

140153686 

5978,95 

10/10/2014 

IPERGS 

Depósito Normal 

13/11/2014 

140175358 

5978,95 

13/11/2014 

IPERGS 

Depósito Normal 

11/12/2014 

140188467 

http://www.ijrs.jus.br/versao_impressao/impressao.php 

L 
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Imprimir 

1/4 



16/03/2016 

Yalor: • 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

~úmero da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

:-~ata do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

5978,95 

12/12/2014 

IPERGS 

Depósito Normal 

15/01/2015 

150004191 

5978,95 

15/01/2015 

IPERGS 

Depósito Normal 

11/02/2015 

150022513 

5978,95 

12/02/2015 

IPERGS 

Depósito Normal 

05/03/2015 

150034416 

5978,95 

06/03/2015 

IPERGS 

Depósito Normal 

09/04/2015 

150059561 

5978,95 

10/04/2015 

IPERGS 

Depósito Normal 

06/05/2015 

150075846 

5978,95 

08/05/2015 

IPERGS 

Depósito Normal 

11/06/2015 

150100378 

5978,95 

11/06/2015 

IPERGS 

Depósito Normal 

10/07/2015 

150125462 

5978,95 

10/07/2015 

IPERGS 

Depósito Normal 

10/08/2015 

http://www.ljrs.jus.br/versao_impressao/impressao.php 2/4 



16/03/2016 

Númer<i'da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

,___....__, 

ata da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 
/'-, 

· 'alor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 
Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Data da Emissão: 

Número da Guia: 

Valor: 

Data do Depósito: 

Nome do Depositante: 

Origem: 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

150147086 

5978,95 

10/08/2015 
IPERGS 

Depósito Normal 

08/09/2015 
150167691 
5978,95 

09/09/2015 
IPERGS 

Depósito Normal 

13/10/2015 
150188594 
5978,95 

13/10/2015 
IPERGS 

Depósito Normal 

06/11/2015 
150206821 
5978,95 

10/11/2015 
IPERGS 

Depósito Normal 

14/12/2015 
150235199 
5978,95 
14/12/2015 
IPERGS 

Depósito Normal 

13/01/2016 
160003434 
5978,95 
13/01/2016 
IPERGS 

Depósito Normal 

16/02/2016 
160021803 
5978,95 

16/02/2016 
IPERGS 

Depósito Normal 

14/03/2016 
160042077 
5978,95 

14/03/2016 
IPERGS 

Depósito Normal 

http://www.ljrs.jus.br/versao_impressao/impressao.php 3/4 



16/03/2016 Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

Data da consulta: 16/03/2016 Hora da consulta: 14:58:54 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

761/762. 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

1) Intime-se o Administrador sobre a manifestação de fls. 

2) Após, ao Ministério Público. 

Em 29/03/2016 

Eliziana da Silveira Perez 
juíza de Direito 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N° de Série do certificado: 4EDB683802662401 F6E8845BD222D628 

Data e hora da assinatura: 30/03/2016 12:26:40 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o 

seguinte número verificador: 001112029526590012016831938 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Número Verificador: 001112029526590012016831938 
001/1.12.0295265-9 (CNj:.0038130-04.2012.8.21.3001)- 66-20-001/2016/831938 1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n° 169/2016, expedida em 06 de abril 

de 2016, foi disponibilizada na edição n° 5767 no Diário da Justiça Eletrônico 

do dia 07/04/2016, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se 

seguir, em conformidade com o art. 4° da Lei n° 11.419/2006. Dou fé. 

(CNJ 0038130-001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) - Josefina Gonçalves 

55493/RS, Dias (pp. Fernando Soares 

Francisco Gonçalves Dias 

e Vanessa Bitencourt 

Josefina Gonçalves 

Witt 

Júnior 45526/RS 

55334/RS) X 

Dias (sem 

representação nos autos). Intimado: Mazzardo e 

Coelho Advogados Associados (pp. Angelo Santos 

Coelho) . Vistos. 1) Intime-se o Administrador 

sobre a manifestação de fls. 761/762. 2) Após, 

ao Ministério Público. 

Porto Alegre, O ,yof/ 2éJ Jh 



ADVOGADOS ASSOCIADOS 

desde 1986 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO 
ALEGRE/ RS. 

PROCESSO N° 001/1.12.0295265-9 

ANGELO SANTOS COELHO, na qualidade de administrador 
judicial representando a Mazzardo e Coelho Advogados Associados, 
devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vêm, 
respeitosamente perante Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue: 

Tendo em vista a informação juntada aos autos pelo 
Administrador Judicial substituído de que os depósitos referentes ao período 
abaixo descriminado ficaram sob o encargo da Insolvente, requer-se a 
intimação da autora para que esclareça quanto aos seguintes valores: 

Comprovantes de depósito de: 

- 30% dos vencimentos da autora recebidos do IPE, no valor de R$ 5.978,95 

de novembro de 2013 á junho de 2014, total de R$ 47.831 ,60; 

- 30% dos vencimentos da autora recebidos da UFRGS, no valor de R$ 869,81 

de novembro de 2013 á agosto de 2014, no total de R$ 8.698,1 O; 

ANTE O EXPOSTO, considerando-se a informação do 
Administrador Judicial substituído de que não fora realizado qualquer 
pagamento e ante a informação de que os pagamentos do período 
imediatamente anterior a 2014 ficou sob o encargo da Insolvente, requer-se a 
intimação da autora para que esclareça quanto aos valores referentes ao 
período que ficou sob sua responsabilida~~...---~ 

// . ) 
//_,........ I / 

Nestes termo/s(pede e esp»:.a de ·erimento. 
Porto ftfegre, 19 de at)'nl 2016. I /l 

I /i' 
I 

Angelo Sántos Coelho 
OAB/RS 23.059 

_.., ... .-·------ 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

,de O~ 
cf- o\ 
i_fi.-Yf-J 
~ .... .n-'-"' Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências ~ .,..-Q 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em 06 - OS - .1 G 



a 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 
Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E 
FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO N° 001/1.12.0295265-9 
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 
MASSA INSOLVENTE: Josefina Gonçalves Dias 

Promoção pelo Ministério Público 

Meritíssima Juíza: 

Manifesta-se o Ministério Público pelo 
deferimento do postulado pelo Administrador Judicial à fi. 769, determinando-se 
a intimação da Insolvente para que preste os esclarecimentos solicitados. 

\ 
Elian Ribeiro Portela, 
Promotora de Justiça Substituta. 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto Alegre 
AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/5° TORRE NORTE- CEP 90050190- PORTO 

ALEGRE, RS, Fone (51)32951445 e-mail: pjfc@mp.rs.gov.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER WDICIÁRIO 

fi. 769. 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

1) Intime-se a Insolvente, como requerido pelo Administrador à 

2) Com a manifestação, intime-se Administrador. 

3) Após, ao Ministério Público. 

Em 09/05/2016 

Eliziana da Silveira Perez 
Juíza de Direito 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N' de Série do certificado: OOCED1 E4 1\ 100\ 
4~rt~ 

/.~~ \~~ 
Data e hora da assinatura: 09/05/201616:56:04 

/ Ci( _)~, 
l eletrônico ) 

www.tjrs.jus.br 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o 

seguinte número verificador: 0011120295265900120161321849 

11111111111111111111~1111111111111111111111111111111111~1111111111111111~111111111111111111 

Número Verificador: 0011120295265900120161321849 
001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001)- 66-20-001/2016/1321849 1 
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ESTADO DO RIO GR~NDE DO SUL 

PODER JUDICIARIO 

~ 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 274/2016, expedida em 18 de maio 

de 2016, foi disponibilizada na edição nº 5796 no Diário da Justiça Eletrônico 

do dia 19/05/2016, considerando-se publicada no primeiro dia útil que se 

seguir, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

(CNJ 0038130-001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) - Josefina Gonçalves 

55493/RS, Dias (pp. Fernando Soares 

Francisco Gonçalves Dias 

e Vanessa 

Josefina 

Bitencourt 

Gonçalves 

Witt 

Júnior 45526/RS 

55334/RS) X 

Dias (sem 

representação nos autos). Vista à Insolvente, 

como requerido pelo Administrador à fl. 769. 

Porto Alegre, JQ \OS U"' 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 



,-

·~ 

~---: 

Ofício n° 272/2016 

Porto Alegre, 18 de maio de 2016. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados 
abaixo: 

Processo: N°. da Guia Autor 

001/1.12.0295265-9 001.16/0082944 J6sefina Gonçalves Dias 
001/1.12.0295265-9 001.16/0083027 Josefina Gonçalves Dias 

Atenciosamente, 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de -Passo Fur~dt> 

ç>~\--0 )\~ 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de Pagamentos- Diretoria Administratiyo/Financeiro 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 - 90.110-900- Porto Alegre- RS 

Valor 

R$ 5.978,95 

R$ 5.978,95 

51 3210-5681 /5676 
Roberta-Dias@ipe. rs.gov. br 

www.ipe.rs.gov.br 



------------------------------------------------BANRISUL DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO 
' 

*** CODIGO DE BARRAS *** 
89660000058 78951210100 11600830270 62127345460 

N° da Guia 

001.16/0083027 

, de Empresas e Falências 
*** LINHA DIGITAVEL *** eclaratória de Insolvência 

89660~000591789512101005116008302709621273454606 

FORMA DE PGTO: DINHEIRO 

Data de Emissão 

11/05/2016 

li!ml00401048 0244 00487211052016 *******5.978,95 N°:273454.6 
033E84B2054F95307951 BF7274F34BC2C265 ta e oito reais e noventa e cinco centavos) 

le guia, o interessado depositante recolhe ao 
SERVI CO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515 picada para crédito em nome das partes, em conta especial 

OUVIDOR! A: 0800-644.2200 om ou autorização do juizo para o processo. 
---------------------·------------------------------ lento de Depósito Judicial. É vedada a sua reutilização, sob 

f'"'"a ~~ , __ ·---.. ·-- _ s pagamentos pelo siste~a informatizado. 
Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancána. 

Mauro Amaral Da Silva 

'·' .. .-; •... 

•.·! ':<: 

r~ ... 
: .. :· 

\_ 



Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(íza) de Direito 

da MM. Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, 

da Comarca de Porto Alegre, RS. 

Processo n° 001/1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador 

signatário, nos autos da "Ação Declaratória de Insolvência Civil" por ela mesma 

proposta, processo em epígrafe, atendendo ao r. despacho de fls. (DJe n° 5796 em 

19/05/2016), vem, respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência informar 

que a questão relativa à diferença dos valores passíveis de retenção junto aos seus 

proventos, a fim de constituir o fundo para pagamento dos credores, quando do 

cumprimento da decisão proferida no âmbito da Vara Cível do Foro Regional do Partenon, 

em Porto Alegre, RS, já foi objeto de apreciação, conforme decisão de fls. 467. 

No mesmo sentido, remete-se este MM. Juízo ao teor da 

manifestação (Embargos de Declaração) promovida pela Autora, às fls. 453-455. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, seja 

determinada a intimação do Sr. Administrador acerca da presente manifestação, com o 

consequente prosseguimento do feito. 

Termos em que espera deferimento. 



DC%?. NC 
Oi as Costa e Nunes Carvalho Advogados 

Página 1 de 3 ~ 

EXMO SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGION~t PARTENON 9A COMARCA DE 
PORTO ALEGRE, RS. 'D t'Ci( ~ ,.(./?l(YU 5C( /( c;f ( -

' 

.J 

Autos N.º: 0038130-04.2012.8.21.3001 

ru J.. A ) L1 o~q s,.J.. .b s c; 

BANCO BONSUCESSO 5/A., ipstituição financeira com sede na rue; Alvarenga Peixoto, nº. 974, 

bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-120, inscrita no CNPJ sob o nº. 

71.027.866/0001-34, vem, ·'por intermédio de seus procuradores in fine assinados, 
. ·'· respeitosamente, à presença ,de v. Exa., expor e requerer o que se segue. 

'( 

Consoante se infere da documentação ora carreada, verifica-se que o Banco 

Bonsucesso S/ A firmou com Josefina Gonçalves Dias Contrato de Empréstimo Pessoal, ocasião 

em que foi assinado o Termo de Adesão nº 5891661, na presença de duas testemunhas, 

constituindo o título executivo extrajudicial. 

Neste rumo, '1ão obstante a clareza das obrigações então definidas, denota-se 

que a parte insolvente não se ateve em adimplir as obrigações dentro do prazo estipulado para 

tanto tornando-se, por conseguinte, inadimplente perante esta instituição financeira. 

Importante. esclarecer, neste; sentido, que a situação de impontualidade ora noticiada restou 

configurada a partir da 25ª prestação do contrato sub examin8, vencida em 18/02/2014, 

sendo correto afirmar que, até o presente momento, a parce executada também não 

promoveu o pagamento de qualquer uma das parcelas subsequerrt~s. 

Ademais, merece destaque a hipótese de vencimento antecipado das 

obrigações contraídas no co:1trato, estabelecida pelas partes na referida avença, razão pela 

qual, nos termos contratuais, o total do crédito objetivado pela ora Exequente alcançou o 

Av. RajaGabaglia, n.0 1093 
li o A :dar- Luxemburgo-- CEP 30.380-"-03 

Belo Horizonte, Minas Gerais 
Te!.: +55 31 3274-5668 

Fa:c +55 31 2514-8982 
contato@dcnzadvogados. com. br 

···~·I 
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: DC'>,NC-
, Oi as Costa e Nunes Carvalho Advogados 

Página 2 de 3 ~j 
montante de R$ 76.501,46 (Setenta e seis mil quinhentos e um mil e quarenta e seis 

centavos). 

Analisando os dispositivos da Lei n9 13.105, de 16 de março de 2015 (novo 
' 

CPC), merece atenção especial o art. 1.052, veja-se: 

Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor 
insof,vente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem 
reguiadas pelo Livro 11, Título IV, da Lei no 5.859, de 11 de janeiro de 1973. 

Diante disso, verifica-se que os dispositivos do Código Revogado referentes ao 

procedimento de lnsolvênc:a ainda vigoram na presente data, fazendo-se necessário a 

habilitação-dos créditos individuais perante o juízo da insolvência. 

Neste sentido, dispõe o art. 762, do CPC de 1973: 

"Ao JUÍzo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum." 

"§ 1? As execuções movidas por credores individuais serão remetidas ao 
juízo da insolvência." 

Portanto, requer o Bancô Bonsucesso S/A seja habilitado o crédito em 

comento. ao concurso de credores que tramita perante este juízo. 

Requer tan1bém, sejam juntados os documentos comprobatórios 

encaminhados junto com a presente. 

Requer, outrossim, que todas as publicações t~ intimações referentes ao 

presente feito sejam realizadas em nome da Dra. Flaida Beatriz Nunes de Carvalho, OAB/MG 

96.864, sob pena de nulidade. 

Nestes termns, 
Pede deferimento. 
Belo Horizonte, segunda-feira, 6 de junho de 201b. 

Av. R!lia Gabaglia. n.0 1093 
l\0 riHdar- Luxemburgo- CEP 30.380-403 

Belo Horizonte, Minas Gerais 
Te!.: +55 31 ?.274-5668 

Fmc: +55 31 2514-8982 
contato@dcnzadvogados.com.br 



D<ldos aartt:írlos fr~mvm:~l~Çlo): 
'~- • aanco Pagador: 

TERMO DE ADESÃO- EMPRÉSnMO PESSOAL E CARTÃO - ao Regulamento 
de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A. ~istrado sob o n.• 1279720 

no 1.• Oficio de R~'stro de T!tulos e Documentos de Belo Horizontt/MG 

ECOOO~J. 
COR AZUL 

B - Empréstimo Consignado: O Cliente pagará, na data de vencimento, o saldo devedor, que compreende o valor do 
prindpal, subtraídas as amortizações realizadas, atualizadas monetáriamentc, acrescidos dos encargos convencionados, 
mediante desconto em rolha, ou, na sua impossibilidade, nas formas alternativas previstas no Regulamento. 

• Banct~: 

C - Cartão De CrEdito Consignado: 1. O Cliente solicita a em~ e envio do cartão para seu end. ereço. bloqueado para 
uso. em até 30 dias tltcis após a aprovação. Declara que somente desbloqutani o cardo após ler e entender o Regulamento, 
~bilizando--se pelo seu uso e guarda e peta disponibilidade de m~m çonsfgrtável para desconto do valor mínimo da 
fatura mensal e das eompras. seNiços. tarifas e encargos inerentes. 2. Sàque {Quando autorizado pe1o Convênio}: O crédito 
do saque será fcito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamen1.o. 3. O valor mínimo da fatura sc:rã descontado 
na folha de pagamento. O restante poderá ser pago a~ o vencimento, em qualquer agência bam:ãria Se o valQr mínimo da 
fatura não for deseontado, o pagamento mínimo, parcial ou total da fatura deverá ser feito em qualquer agência bancária. 
ate o vencimento. A1Yós o vencimento. deverá ser mtuado no Banco. 4. A taxa de juros fixada abai)(O poderá str alterada, por 
determinação do Orgão Consignante ou norma legal superveniente:, sendo o Cliente informado attavts da fatura 

• Proteçio: • Stguro • IOF: • Anuidade: • TP.1l de jllfQI: • Cimo 8dfiiO Total: 
~~--------~J-f __ __.. __ ~JL_ ____ ~fll ______ ~JLI __ ~·~-~~=-----~·~-~-~~~ ,.~ 
• ~do Crédito: 

I O T!Wftttnda Eltt!ÓIIfel ·TEO I OOC I Of' 

• Banco: 
•Tipo~eonta: O Olnta~ · O Poupança 

• N"hnm: • ~: • H" Conta: .._ ______ ___, .... I ------~'._I -----.....~.1 ....._ ______ -.-.~ 
" 1• Adldonal - Nome: 

··.:·:·:·.;i 
'"•"'""''-"",.,.,.,, .c.,.,.:.: .. :: •. ~: .... ,_:.; 



_.~ 

rn ..., Contratação e Autorização para desconto mensal em folha d~ pag11m~to: O Cliente autoriza o órgãQ eonsig' 
de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto em folha, em favor do. Banco, para quitação das parcelas re . 
ao empréstimo consignado, limltado ao valor c:ontratado, e/ou a constituiÇão de n:setva de margem consignável- RM 
como o desconto em folha do valor correspondente ao minímo da fatura mensal do Cartão, a tê a liquidação do saldo 
conforme legislação vigente. A contratação e a autorização poderão ser realizadas por meio de mecanismos ele 
de telecomunicação ou outros que garantam a segurança da operação, o sigilo dos dados cadastrais e a compro 
aceitação da operação realizada pelo consignado, ficando dispensada a utilização de formulários de consignações em 

VI- Condições Comuns - Empréstimo e Cartão Consigpado: 1. O Cliente está ciente e da prévia autorização que: {a} pagará 
encargos financeiros eonvencionados,juros, seguros. comissões, tarifas, taxas, tributos. despesas, inclusive as reembolsáveis, e 
os serviços de terceiros (de acordo com a previsão de cada convênio}, que compõem o CET"" Custo Efetivo Total da o 
expresso na forma de taxa mensal e anual: (b} inexiste obrigatoriedade de adesão conjunta aos produtos; (c} este 
está sujeito à análise do Banco e, na impossibilidade de averbação das parcelas. independente do motivo, o Banco fica 
autorízado a adequar o saldo devedor em aberto à nova margem consígnâvel disponível à época, alterando, assim, número e/ 
ou valor e/ou vencimento das parcelas, até o limite aqui contratado; e, tdl responderá civil e criminalmente pelas informações 
falsas e incorretas que tenha prestado. (e) o Banco e/ou as empresas do · econômico a ele ligadas ou por ele 
controladas, bem como seus sucessores. poderão consultar os débitos e resp decorrentes de operações de crédito 
qu.ê constem ou venham a constar em seu nome no Sistema de Informações de Crédito {SCR) gerido Banco Central, ou 15 nós sistemas que venham a complementá~lo e/ou a substitui-to, podendo registraresta operação no na forma disposta g 

to. 2. A liberação do empréstimo e/ou remessa do cartão solicitado s6 ocorrerá após a autorização e averbação o '< 
gão Consignante da margem consignável referente em favor do Banco. 3. Ao assinar este Termo e aprovado o crédito, I ~ 

o Cliente adere, em caráter irrevogável e irretratável, ao Regulamento explicitado no início deste instrumento, o qual dedara ~ ~ 
ter lido e compreendido. 4. O Cliente autoriza o Banco a contratar um seguro de vida prestamista, para quitação do saldo !1: 2 
devedor rêstimo e/ou Cartão, apurado à época da ocorrência do sinistro, desde que sem custos, tendo ciência, que ~ & 

ade. o !)eneficiário sera o próprio Banco. 5. Fica assegurado o direito à liquídação antecipada do débito, e ~ 
mediante redução proporcional dos juros. Nesta hipótese, o valor presente será calculado da seguinte forma: {i) operações ;§ ~ 
de credito com prazo a decorrer de até 12 meses: utilização de taxa de juros pactuada; (ii} operações de credíto com prazo "'.g 
a decorrer superior a 12 meses: a) utilização de taxa equivalente à soma do spread na data da contratação original, com E~ 
taxa Sellc, apurada na data do pedido de amortizaç_ão/liquidação ántecipada; b) utilização da taxa de juros pactuada se a ~ ; 
snlk:itação de amortiza ou se a liquidação antecipada ocorrer no prazo de ·até 1 dias da contratação. 6. Se impossível o § ~ 
desconto mensal na das parcelas devidas, fica o Cliente obrigado a, independente de aviso ou notificação, sob pena <:: re 
dd~b~ncimento antecipadoddo sal?o d

1 
e'!ded~r: f'}dpagdar as par~elasb d

1 
iretabf!Jented ao Bat~co1 ; ou (ii) pagar ~s parceiasd~ia~te1 le 

e 1to na conta-corrente e sua títu an aue, m ica a no pream u o, o ngan o-se a ne a manter quant1a capaze 1spomve <g l!l 
para acolher o débito respectivo,· fieánclo o Banco autorizado, de forma irrevogável e irretratável, a proceder ao lançamento ~ .~ 
de tal débito em conta. Nesta hipótese, caso o fundo disponível não baste para quitação total, poderá o Banco utilizá- s ·~ 
lo para amortização parcial e considerar o restante da dívida antecipadamente vencida; ou, (iii) prorrogar o vencimento ;g 6 
final do empréstimo e reescalonar o pagamento do débito através de parcelas mensais, no valor não excedente à margem ~ ~ 
conslgnável definida em lei. 7. No caso de afastamento voluntário ou demissão de Cliente regido pela CLT, o desconto em ~.,. 
folha de pagamento incidirá sobre as verbas rescisórias, até o limite fixado em lei. 8. A falta de pagamento das parcelas nos ;!: ~ 
vencimentos, o descum.P.rimento de qualquer outra obrigação prevista neste Termo, no Regulamento e na legiSlação, a prática ~ g 
de ato e/ou a supervemência de qu e, embora não expressamente relacionado, impossibilite ao Cliente o pleno o !g 

Pagamento do emprêstimo e/ou d lta ao Baneo o direito de considerar vencida e ímediatament. e exigível a ~ :<i 
iri·! totalidade da dMda, independentemente de aviso ou notítkação. 9; Em caso de mora, p Cliente autoriza o envio de seu nome ê ,.. 

a cadastros restritivos de crédito e a encaminhar este Termo para o devido protesto. 10 .. E facultada a desistêrn:ia na forma JJ ~ 
disposta na legislação. 11. Qualquer quantia devida pelo Cliente. vencidí! e não paga, será considerada em mora, ficando o a ê 
débito sujeito, do vencimento ao pagamento, à atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos ~ j 
e que reflitam a dewalorização da moeda, aos juros de mora de 1% a.m., aos juros remuneratórios às taxas dos encargos I'Jí .8 
aqui cobrados - proporcionais ao número de dias, sobre o capital corrigidó ~ alêm da multa de 2% sobre o total apurado. 12. ;:;; :::: 
Sobre o valor do empréstimo e operações· de Cartão incidirão encargos financeiros calCulados sobre o·valor· do saldo devedor ~ ~ 
em aberto, desde a di! ta de assinatura até o vencimento de cada prestação. Os juros serão calculados de forma mensalmente ~ ~ 
capita!lzada. Correrão por conta do Cliente os encargos tributários, notadamente o IOF. 13. O Cliente autoriza o Banco a éeder ª i 
os direitos decorrentes deste Termo. 14. Aprovado o credito, este Termo constituirá título executivo extrajudicial na forma do ~ ?. 
art 585, !I da lei 5869/73~ No caso de assinatura a rogo, o Cliente declara que ouviu a leitura deste documento na presença 11 ~ das testemunhas, tendo compreendido seu conteúdo, e está ciente de todas as condições e obrigações assumidas. ~ !'! 
~----------------~------------~------------------~----~~--------------~c~ 

Autorizat<lin do envio de publicida. de, nos termos do Regulamento O SIM O NÃO .ii ~ 
~----~r-----------~--~------------~---------------------------------------Jg~ ~-~· 

ao:o si:! 
~~ ua 
~~ 
j5 .. 

r-------~~~~~~~~~~~!~~~~ª~[::::~~:!]~i~~~~~;;:~~;::::::::::~:::::::~i~ 
~~ eu 

~nte 



• Consignatário: 

NOVO EMPRÉSTIMO 
• Valor do Empréstimo (R$): ~~~~~.,"---t--....;B:.:a;..:.;Jl(O:.:..Qu;;;;;:.:.;.ita:;,;d;.;:.o_-t--...;Pa,;;;;rce!.;.;' ;;;;a..:;(R$.;;:;:..) ---1-.....;.;;Sa;;;;ldo:.:..de.;;.;;..;;Ou;;:.i...;taçã.:...--n f;...R$.;.;.)-i ~ 
• Valor da Prestação (R$); ~ 
• N• de Pn:staçõ<:s: § 
• t•Vendmentn:_....._.s....:.l!~~~~----t--------J..---._,_----+--------i "' 
• Ultimo ~ndmento: :g 
r---------~~~~~--A-UT--O~RaA-.. ~-~0-~-A-RA __ E_M_PR~.~~,-M--O----------~----------~~ 
~~---------------------....;....;....;....;....;....;...;.~....;....;....;....;....;....;....;....;....;....;...;...;....;....;...;...;....;....; __________ ~------------J ~ 
1 - Com a presente, autorizo~lhes a promover o desconto em folha do pagamento de meu salário e/ou proventos, o valor E 
mensal e a quantidade de prestações supra especificadas; ~, 
2 - Declaro estar ciente que os valores ora averbados ou alterados somente poderão ser cancelados após a quitação da 8 
última parcela do meu contrato, comprometendo-me a manter disponibilidade suficíente em minha margem consignãvel 8 
para cobrir referido desconto. , ~ 
3 - Em caso de rescisão de contrato de trabalho, aumrizo o desconto antecipado de valores correspondentes ao emprêstimo concedido; ~ 
4 - Por fim, reconheço como liquido, certo e exigível o valor consignável, comprometendo-me em caráter irrevogável, aos ii 
pagamentos mensais, conforme supra definidos. ~ 
------------------------------------------------------------------------------ -~ 

~ 
~ .... 
"' lr----------------~.M---A-UT-O~RI-~-ÇÃ~~-0-D-O-CO_N_S~IG~N-AN-n~-------------------.-.~~~ 

Informamos que, conforme os registros da Folha de Pagamento do funcionário acima refe.rido está sendo averbado na ~ 
folha de pagamento dJ,., 1Jtw:t'10 o valor correspondente a R$ J.. ~&lQ,SS:: ~ 
~ J,em Go:· .:( -~ 

local e data: ~ C]4õf.Ji. \ (; di ~ Qti cV.Q 1 {, = .§ 
~ 

Carimbo e assinatura do responsãwl ptla rons!gnação m 

--------~-----------------------------, R ~---~---------...:.A..:.::U:.;.:..TO=. PARA CARTÃO . ~ 
1 - Com a presente. autorizo-lhes a promover o desconto em folha do pagamento de meu salário e/ou proventos, o valor o 
mensal e a quantidade de prestações supra especificadas; . ~ 
2 - Declaro estar ciente que os valores ora averbados ou alterados somente poderão ser cancelados após a quitação da ~ 
última parcela do meu contrato. comprometendo-me a manter disponibilidade suficiente em minha margem consignável .il 
para cobrir referido desconto. _§ 
3 - Em caso de rescisão de contrato de trabalho, autorizo o desconto antedpado de valores correspondentes ao empréstimo coocedido; -~ 
4- Por fim, reconheço como líquido, certo e exigfvel o valor consignável, comprometendo-me em caráter irrevogável, aos ê 
pagamentos mensais, conforme supra definidos. 'B 

Assinatura do Clíent~ 

fi 
E 
'ii 
~ 
< .. 

----------~--------------------------------------------------~-------------- ~ lnfon~amos que, na ~nâlise dos registros da Folha de Pagamento do servidor/funcionário acima referenciado, o mesmo ~ 
possw margem constgnada de R$__ e 
-:----:--:-:---::---:---.1 destinado ao Cartão de Crédito, tendo sido averbada em nome do Banco Bonsucesso S/ A por ~ 
tempo indeterminado. ; 

.. " "' i Local e Data Assinatura do Órgão Averbador ' \ 
.. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 353/2016, expedida em 14 de 

junho de 2016, foi disponibilizada na edição nº 5814 no Diário da 

justiça Eletrônico do dia 15/06/2016, considerando-se publicada no 

primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da 

Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

(CNJ 0038130-001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) - Josefina Gonçalves 

Dias (pp. Fernando Soares 

Francisco Gonçalves Dias 

e Vanessa Bitencourt 

Jose fina Gonçalves 

Witt 55493/RS, 

Júnior 45526/RS 

55334/RS) X 

Dias (sem 

representação nos autos). Intimado: Mazzardo e 

Coelho Advogados Associados (pp. Angelo Santos 

Coelho 23059/RS). Vista ao Administrador. 

Porto Alegre, { ~ /()? /.( ~ 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 
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Ofício n° 325/2016 

Porto Alegre, 16 de junho de 2016. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados 
abaixo: 

Processo n° 001/1.12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 13/06/2016 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001.16/0100267 

Atenciosamente, 

Roberta Vianna Escouto Dias 

Chefe do Serviço de Pagamentos 
)"'t-, 
{ •• J 
..... 1. 

(.·~ 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de Pagamentos- Diretoria Administrativo/Financeiro 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 - 90:110-900- Porto Alegre- RS 

-·· .. \ 
(.·), 

51 3210-5681 /5676 
Roberta-Dias@ipe.rs.gov.br 

www.ipe.rs.gov.br 

\ 



~~~f;;:; _!:_~~~-':C~'------------------------------------
:r;~BAI~suL, DEPDS110 JUDICIAL REMUNERADO 

*** CODIGO DE BARRAS *** 
670000~59 78951210100 11601002670 62127345460 

*** LINHA DIGITAVEL *** 
16700000590789512101005116010026700621273454606 

l 

FORMA DE PGTO: DINHEIRO 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

I 

N° da Guia 

001.16/0100267 

!o de Empresas e Falências 
\eclaratória de Insolvência 

JD: 273454.6 

Data de Emissão 
13/06/2016 

~0401048 0244 01290613062016 *******5.978,95 
105FA08E3D0112E749FAA5DEEF47CFE2812 a e ~lto r~ais e noventa e cinco centavos) 

:RVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515 ~ gwa, o mteressado depositante recolhe ao 
OUVIDOR IA: 0800-644.2200 !cada para crédito em nome das partes, em conta 

·-------·-----------------·---·------·------------- pot r ordem ou autorização do jUf2ll para o processo 
no de Depósit J d' · 1 10: • 

,..cua·ue nao reconhecimento dos de~ai 0 
u _leia· vedada a sua reutilização, sob 

Depósito com cheque será efeti d s pagamentos pelo sistema informatizado. 
va 0 após a compensação bancária. 

Mauro Amaral Da Silva 

~ata: R$ 6,80 (0,20 URC) Autenticação Mecanica -Via Poder Judiciário 

'' 

\ __ ,. 



Excelentíssimo(a) Senhor( a) Doutor( a) Juiz(íza) de Direito 

da MM. Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, 

da Comarca de Porto Alegre, RS. 

COM URGÊNCIA! ~ 

Processo nº 001/1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador signatário, 

nos autos da "Ação Declaratória de Insolvência Civil", processo em epígrafe, vem, 

respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 294 

e 300, do CPC, formular o presente 

• .. , : ''. PEDliJOiFJETfJTELA i)Jj}iJJÜ;ÊNClA:PROVlSÔR:iA·CAUTELÃR .··.··.· .. · · ... ;:::: . :';,::,::::.;· :'FiVI:'cJ3.íf41:P!:l:l~~~í!~~t1t.ii,·. 

em conformidade com os fundamentos que passa a expor: 

1. Conforme amplamente noticiado pela mídia, na data de ontem 

(21/06/2006), o Governo estadual efetuou o pagamento da parcela relativa à 

gratificação natalina não paga no mês de dezembro de 2015. 

2. Rememora-se que naquele mês, foi facultado aos servidores 

obter empréstimo junto ao BANRISUL, sendo que o pagamento pelo Estado dar-se-ia 

em 06 (seis) parcelas, devidamente corrigidas, a contar de julho deste ano. Tal medida 

atingiu os servidores (ativos e inativos) e pensionistas, caso da ora requerente. 

3. Ocorre que com a "venda" da folha de pagamento dos 

servidores estaduais (ao próprio BANRISUL), restou possibilitado ao Estado efetuar o 

pagamento, em parcela única, dos valores devidos a título da aludida gratificação. 

-..._ ..... 



~ flk. 
4. Pois bem. Em dezembro de 2015, a requerente postu~u\'-'\0 J' 
empréstimo facultado, o qual foi calculado com base nos valores líquidos percebidos, 

conforme contracheque do próprio mês de dezembro. Ou seja, o valor do empréstimo 

alcançado considerou os descontos obrigatórios: contribuição previdenciária 

("lpergs- Previdência Pensões") e o depósito judicial realizado junto a este MM. Juízo. 

5. Tal metodologia foi adotada, na medida em que até o 

presente momento, ainda não se encontra disponibilizado o contracheque relativo 

ao "13º salário" (gratificação natalina) do mês de dezembro/2015, com os valores a 

que fariam jus os pensionistas. Assim, por cautela, o BANRISUL considerou os valores 

líquidos percebidos. 

6. Destaca-se que com relação à gratificação natalina, no caso 

da requerente, que é isenta de Imposto de Renda, o único desconto incidente seria o 

relativo à contribuição previdenciária. 

7. Assim, conforme contracheque de dezembro/2015 (Doc. 

01} e Extrato da Conta-Corrente do mesmo mês (Doc. 02}, obteve o empréstimo de 

R$ 12.806.71. enquanto que o valor da respectiva gratificação natalina 

corresponderia a R$ 18.785.61 ("Valor da Cota Pensão" deduzido do "Ipergs -

Previdência Pensões'). 

8. Ocorre que na data do dia 21/06/2016, o IPERGS efetuou o 

depósito da gratificação natalina em tela, devidamente corrigida, em valor 

correspondente a R$ 14.556.81. que acabou sendo absorvido pelo empréstimo 

tomado em dezembro/2015, atualizado para o valor de R$ 14.538.47 (Doc. 03, 

p.02). 

9. Em contato telefônico com o IPERGS, foi informado à 

requerente que somente tais valores seriam pagos, com relação à gratificação 

natalina de dezembro/2015, uma vez que seria observado o "depósito judicial" 

mensalmente realizado junto a este MM. Juízo. 

10. Com a máxima vênia, Excelência, o entendimento da 

Autarquia Previdenciária encontra-se totalmente equivocado, na medida em que a 

retenção mensal de 30% (trinta por cento) incidentes sobre os proventos percebidos 

pela requerente não alcançam a gratificação natalina, já que não se trata da 

hipótese de "pensão alimentícia". 

11. Tanto é assim, que com relação às gratificações natalinas 

dos anos de 2013 e 2014, quando a presente demanda já se encontrava em 

andamento, não ocorreu o desconto relativo ao depósito judicial. 

2 



~~' 
12. Na decisão que julgou procedente o pedido de declaração da J 
insolvência da requerente, restou assim definido, verbis: 

13. 

"Como consequência lógica, também deve ser 
acolhido pedido de tutela antecipada, para declarar o 
vencimento antecipado das dívidas descritas na inicial, 
inclusive aquelas com desconto em folha de 
pagamento e conta corrente da autora. 

Também deve ser deferido o pedido de formação de 
um fundo para pagamento dos credores, no percentual 
de 30% dos vencimentos da autora, providência que 
deverá ser tomada pelo administrador." (g.n.) 

Veja, Excelência, rogata venía, que a gratificação natalina 

não se confunde com "os vencimentos da autora". 

14. 

10.098/19941: 

Nesse sentido, já estabelece a Lei Complementar Estadual nº 

"Art. 78. Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao 
servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao 
padrão fixado em lei." 

"Art. 79. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido 
das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei." 

"Art. 104. Será concedida ao servidor que esteja no 
desempenho de suas funções uma gratificação natalina 
correspondente a sua remuneração integral devida no 
mês de dezembro. 

[ ... ] 

§4°. O Estado indenizará o servidor pelo eventual 
descumprimento do prazo de pagamento das 
obrigações pecumanas relativas a gratificação 
natalina, cuja base de cálculo será o valor desta, 
deduzidos os descontos legais. (Parágrafo incluído pela 
Lei Complementar n° 12.021, de 15 de dezembro de 2003, 
restringindo seus efeitos à gratificação natalina devida no 
exercício de 2003)." 

"Art. 106. É extensiva aos inativos a percepção da 
gratificação natalina, cujo cálculo incidirá sobre as parcelas 
que compõem seu provento." 

1 
"Dispõe sobre o estatuto e o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande 

do Sul". 

3 
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15. Nesse sentido, a Lei Federal nº 4.090/62, que "Institui a J 
Gratificação de Natal para os Trabalhadores", estabelece em seu art. 1º que "No mês 

de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo empregador, uma 

gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fjzer jus" (g.n.). 

16. Por tais razões é que, conforma adrede afirmado, não 

ocorreram os descontos correspondentes a 30% (trinta por cento) nas 

gratificações natalinas da requerente dos anos de 2013 e 2014. 

17. Destaca-se, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 

14.789/20152 estabeleceu expressamente: 

"Art. 3°. O disposto nos §§ 4° e 5° do art. 104 da Lei 
Complementar n° 10.098/94, estende-se aos inativos, aos 
PENSIONISTAS e aos servidores vinculados a estatutos 
próprios."3 

"Art. 4°. Na hipótese de decisão judicial determinando 
repasse de pensão alimentícia, a indenização prevista no 
§ 4° do art. 104 da Lei Complementar n° 10.098/94, será 
distribuída na proporção devida ao alimentante e 
alimentado." 

18. Portanto, Excelência, a ordem judicial com relação à formação 

de fundo para pagamento dos credores, na presente demanda - retenção de 30% dos 

vencimentos (em verdade, pensão) percebida pela requerente - não atinge a 

gratifica~ão natalina, conforme entendimento exarado pelo IPERGS, não se 

olvidando que as obrigações objeto da insolvência não se confundem com "pensão 

alimentícia", única hipótese que admitiria tal desconto, juntamente com os demais, 

de ordem legal. 

2 Altera o § 5º do art. 104 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, que dispõe 
sobre o estatuto e regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do 
Sul, e dá outras providências. 

3 "§4º. O Estado indenizará o servidor pelo eventual descumprimento do prazo de pagamento das 
obrigações pecuniárias relativas à gratificação natalina, cuja base de cálculo será o valor desta, 
deduzidos os descontos legais. (Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 12.021, de 15 de 
dezembro de 2003, restringindo seus efeitos à gratificação natalina devida no exercício de 2003)". 

4 

"§5º. A indenização de que trata o § 4º será calculada com base na variação da Letra Financeira 
do Tesouro - LFT - acrescida de 0,8118% (oito mil cento e dezoito décimos de milésimo de um 
inteiro por cento) ao mês, "pro-rata die", e paga juntamente com o valor total ou parcial da 
referida gratificação. (Redação dada pela Lei Complementar no 14.789, de 10 de dezembro de 
2015)". 

J 
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J 19. 

20. 

Estabelecem os arts. 294.297, 300 ~.3.!!1, do CPC: 

"Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 
urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela prov1sona de urgência, 
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 
antecedente ou incidental." 

"Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que 
considerar adequadas para efetivação da tutela 
provisória." 

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
do processo." 

"Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode 
ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 
bens, registro de protesto contra alienação de bem e 
qualquer outra medida idônea para asseguração do 
direito." 

Verifica-se, portanto, que com os fundamentos alhures 

expendidos resta latente mais do que a "probabilidade do direito" da requerente, na 5 

medida em que inequívoca a não incidência da retenção para formação do fundo de 

pagamento dos credores (na presente insolvência) sobre os valores percebidos pela 

requerente, a título de gratificação natalina. 

21. De outra banda, tratando-se de "verba alimentar" 

indevidamente retida, o "perigo de dando" justifica-se per se. 

22. Ademais, não se olvida que com a prática adotada nos anos de 

2013 e 2014 - nos quais não houve qualquer retenção, exceto as legais, com relação 

ao depósito feito junto a este MM. Juízo - criou-se legítima expectativa à requerente, 

que já contava com o percebimento do valor integral da gratificação natalina de 

2015, o que caracteriza, outrossim, verdadeira violação ao princípio da proteção à 

confiança. 

23. Nada justificava, Excelência, a prática adotada pelo IPERGS, 

até mesmo porque, insiste-se, a ordem judicial emanada nos presente autos nunca 

alcançou as gratificações natalinas percebidas pela ora requerente, mas, 

somente, a pensão mensalmente percebida, que com aquela rubrica não se 

confunde. 



24. Grosso modo, considerado que a retenção de 30% (trin.Y J 
cento) destinada a este MM. Juízo correspondia, em dezembro/2015, a R$ 5.978.95 
(Doc. 01), a requerente faria jus, hoje, a valor aproximado a R$ 6.800.00 (levando-se 

em consideração a correção aplicada à parcela efetivamente paga, em torno de 

13.6%). 

25. Impõe-se, destarte, vênia concedida, seja determinada a 

expedição de Ofício ao IPERGS, em caráter de urgência, determinando-se que tome 

as medidas necessárias ao pagamento do saldo remanescente da gratificação 

natalina do ano de 2015, devidamente corrigida, nos termos do §5º. do art. 104. da 

LC 10.098/94. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, digne-se 

Vossa Excelência de conceder a tutela provisória de urgência cautelar, 

determinando-se ao Instituto de Previdência do Estado do RGS (IPERGS) que 

tome as providências necessárias para o pagamento do SALDO 

REMANESCENTE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2015 que faz jus a 

requerente (Matrícula nQ 7300551350058), devidamente corrigida (nos 

termos do §5º. do art. 104, da LC 10.098/94), sem a incidência da retenção de 

30% (trinta por cento) destinada a este MM. juízo, observados os demais 

descontos obrigatórios legais cabíveis. 

Requer-se, para tanto, seja determinada a expedição de Ofício, 

em caráter de urgência, a ser entregue ao IPERGS diretamente pela requerente ejou 

pelo signatário. 

Termos em que espera deferimento. 

6 



IPERGS - Demonstrativo de Pagamento de Pensão http:/ /w ebgen. procergs. com. br/ cgi-bin/w e bgen2. c gi 

1 .. J... 1 

tnstituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul 

:DOC. 01 

Demonstrativo de 
Pagamento de Pensão 22/06/2016 

11:49:18 

IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 92.829.100/0001-43 

Data 
12/2015- 001-MENSAL 

Nome 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 

Identificação 
551350/78-05 (PENSAO) 

Cód.Autenticidade 
8789969981 

Matrícula 
7300551350058 

Banco I Agência I Conta 
041 1 0026 1 3502474002 

Vantagens/Descontos Valor 

VANTAGENS 

. Valor Cota Pensão 

DESCONTOS LEGAIS 

. lpergs - Previdência Pensões 

. lpergs - Fundo Saúde Pensões 

. Custo Postagem 

DESCONTOS LEGAIS RETROATIVOS 

. Depósito Judicial 

DESCONTOS AUTORIZADOS 

.FUSEPERGS 

.. MENSALIDADE 01 

Base Imposto Renda 
***********O, O O 

Base Previdência 
******20.942,54 

Cota Red 

Total Vantagens 
******20.942,54 

Total Descontos 
*******8.807' 99 

20.942,54 

-2.156,93 

-649,21 

-1,40 

-5.978,95 

-21,50 

Saldo Devedor 
***********0,00 

Líquido 
******12.134,55 

Recadastre-se durante o mês de aniversário para evitar a suspensão do pagamento da pensão. 
Veja no site do IPE (www.ipe.rs.gov.br) a documentação necessária para a renovação do cartão 
IPE. Trazendo a documentação completa seu atendimento será agilizado. 

Imprimir 

22/06/2016 11: 5( 
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~~ ABanrisul 
B A N R I S U L 
AGENCIA: 0026 - SAO JOSE 
CONTA .. : 35.024740.0-2 
NOME ... : JOSEFINA GONCALVES DIAS 
PERIODO: DEZEMBR0/2015 
IDENTIFICACAO: 22201606220613904521 

PARA SIMPLES CONFERENCIA 
-+----------------------------------------------------------------------------+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R 
-+----------------------------------------------------------------------------+-
------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 30/11/2015 1,00 
++ MOVIMENTOS DEZ/2015 
01 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.000,00 

PAGAMENTO TITULO 817100 135,81-
COMPRAS A VISTA 011215 92,58-
COMPRAS A VISTA 011215 490, 11-
DOC 817246 1.200,00-
SALDO NA DATA 82,50 

02 RESGATE AUTOMATICO 000000 100,00 
COMPRAS A VISTA 021215 100,00-
MENSALIDADE PACOTE 001400 19,00-
SALDO NA DATA 63,50 

03 RESGATE AUTOMATICO 000000 l. 000,00 
SAQUE CASH INTERNO IA 001655 500,00-
SAQUE CASH INTERNO IA 001673 500,00-
SALDO NA DATA 63,50 

04 RESGATE AUTOMATICO 000000 600,00 
RECARGA TELEFONE 041215 50,00-
COMPRAS A VISTA 041215 28,80-
COMPRAS A VISTA 041215 55,55-
COMPRAS A VISTA 041215 107,74-
COMPRAS A VISTA 041215 120,00-
COMPRAS A VISTA 041215 293,43-
SALDO NA DATA 7,98 

07 RESGATE AUTOMATICO 000000 500,00 
COMPRAS A VISTA 071215 29,20-
COMPRAS A VISTA 071215 33,80-
COMPRAS A VISTA 071215 39,80-
COMPRAS A VISTA 071215 49,90-
COMPRAS A VISTA 071215 262,07-
SALDO NA DATA 93,21 

09 DOC E - ELETRONICO 291369 500,00 
COMPRAS A VISTA 091215 40,00-
COMPRAS A VISTA 091215 200,00-
COMPRAS A VISTA 091215 246,00-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 106,21-
SALDO NA DATA 1,00 

10 RESGATE AUTOMATICO 000000 505,73 
SAQUE CASH INTERNO IA 001360 190,00-
SAQUE CASH INTERNO IA 013257 100,00-
RECARGA TELEFONE 101215 30,00-
COMPRAS A VISTA 101215 38,50-
COMPRAS A VISTA 101215 112, 00-
SALDO NA DATA 36,23 

11 SAQUE CASH INTERNO IA 004774 30,00-
SALDO NA DATA 6,23 

21 OPERACAO CREDITO BBH 000019 12.806,71 
SAQUE CASH INTERNO IA 021872 1. 000' 00-
RECARGA TELEFONE 211215 50,00-
COMPRAS A VISTA 211215 137,65-
COMPRAS A VISTA 211215 299,97-
COMPRAS A VISTA 211215 3.586,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 841676 1.200,00-
DOC 841926 4.500,00-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 2.038,32-
SALDO NA DATA 1,00 

22 TED - SPB 000574 1.000,00 
RESGATE AUTOMATICO 000000 1.700,00 

SAQUE CASH INTERNO IA 000500 700,00-

SAQUE CASH INTERNO IA 000869 500,00-

COMPRAS A VISTA 221215 155,66-

COMPRAS A VISTA 221215 238,00-

COMPRAS A VISTA 221215 1. 064,28-
SALDO NA DATA 43,06 

23 RESGATE AUTOMATICO 000000 100,00 

SAQUE CASH INTERNO IA 001783 100,00-

SALDO NA DATA 43,06 

24 RESGATE AUTOMATICO 000000 238,33 

COMPRAS A VISTA 241215 217,16-

SALDO NA DATA 64,23 
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~Banrisul 
BANRISUL 
AGENCIA: 0026 - SAO JOSE 
CONTA .. : 35.024740.0-2 
NOME ... : JOSEFINA GONCALVES DIAS 
IDENTIFICACAO: 22201606220613878086 

PARA SIMPLES CONFERENCIA 

SALDO DA CONTA 
SALDO LIVRE ........... R$ 

TOTAL LIVRE ................. R$ 
TOTAL DISPONIVEL ............ R$ 

CONSULTE SEUS LIMITES DE CREDITO ACESSANDO 
A OPCAO: EXTRATOS, EMPRESTIMOS/CREDITOS 

22/06/2016 

3,56 

3,56 
3,56 

------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------
TEB FOLHA DE PAGAMENTO TARIF. 19,00 
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0% 

-+----------------------------------------------------------------------------+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R 
-+----------------------------------------------------------------------------+-
------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 31/05/2016 1,00 
++ MOVIMENTOS JUN/2016 
02 RESGATE AUTOMATICO 000000 1. 700, 00 

SAQUE CASH INTERNO IA 002608 250,00-
SAQUE CASH INTERNO IA 002641 150,00-
RECARGA TELEFONE 020616 20,00-
RECARGA TELEFONE 020616 20,00-
RECARGA TELEFONE 020616 20,00-
RECARGA TELEFONE 020616 20,00-
COMPRAS A VISTA 020616 242,58-
COMPRAS A VISTA 020616 529,00-
TED 097836 380,00-
MENSALIDADE PACOTE 001400 19,00-
SALDO NA DATA 50,42 

03 IPE PENSOES 915226 5.000,00 
COMPRAS A VISTA 030616 20,00-
COMPRAS A VISTA 030616 53,00-
COMPRAS A VISTA 030616 137,14-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 4.839,28-
SALDO NA DATA 1,00 

06 RESGATE AUTOMATICO 000000 4.994,59 
SAQUE CASH INTERNO IA 007331 990,00-
COMPRAS A VISTA 050616 12,00-
COMPRAS A VISTA 050616 50,00-
COMPRAS A VISTA 050616 56,63-
COMPRAS A VISTA 050616 86,36-
TED 100658 3.800,00-
SALDO NA DATA 0,60 

08 IPE PENSOES 921013 1.986,26 
COMPRAS A VISTA 080616 95,18-
COMPRAS A VISTA 080616 100,00-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 1. 790, 68-
SALDO NA DATA 1,00 

09 RESGATE AUTOMATICO 000000 900,00 
SAQUE CASH EXTERNO 000314 300,00-
RECARGA TELEFONE 090616 20,00-
RECARGA TELEFONE 090616 20,00-
COMPRAS A VISTA 090616 133,50-
DEBITO TRANSFERENCIA 106713 350,00-
SALDO NA DATA 77,50 

10 RESGATE AUTOMATICO 000000 500,00 
SAQUE CASH INTERNO IA 009477 500,00-
COMPRAS A VISTA 100616 32,00-
SALDO NA DATA 45,50 

13 RESGATE AUTOMATICO 000000 200,00 
SAQUE CASH INTERNO IA 014006 90,00-
RECARGA TELEFONE 130616 20,00-
RECARGA TELEFONE 130616 20,00-
COMPRAS A VISTA 120616 88,92-
SALDO NA DATA 26,58 

15 RESGATE AUTOMATICO 000000 190,69 
PAGAMENTO TITULO 112434 145,34-
COMPRAS A VISTA 150616 26,71-
COMPRAS A VISTA 150616 40,00-
SALDO NA DATA 5,22 

~~ 

"----·0 1----:-.. 1 -~~ lwih .. h/l;..,Jr/hrhm,LI.lmr <=~<mv?T .~ronr:::~=11óó&Altura=683&Si... 22/06/2016 
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20 EMPRESTIMO BBH 
CREDITO FOLHA PAGAMENTO 
SALDO NA DATA 

21 RECARGA TELEFONE 
SALDO NA DATA 

000227 
775177 

210616 

Página 2 de 2 

14.538,47-
14.556,81 

23,56 
20,00-

3,56 

-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 11:55 DE 22/06/2016 --------------------

SAC 0800 646 1515 
OUVIDORIA 0800 644 2200 

l-.++.--co·//nmrSl "ho;onr;..,nl Mm hr!hrh/11nk-!hrhwP.4hw >~snx?T ,:m:mra=1366&Altura=683&Si... 22/06/2016 



IPERGS - Demonstrativo de Pagamento de Pensão http://webgen.procergs.com.br/cgi-binlwebgen2.cgi 

lnstftuto de Prevídênda do 
Estado do Rio Grande do Sul 

]0C.04 

Demonstrativo de 
Pagamento de Pensão 22/06/2016 

11:45:39 

IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 92.829.100/0001-43 

Data 
12/2013 -13. PAGAMENTO 

Nome 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 

Identificação 
551350/78-05 (PENSAO) 

Vantagens 

20000 

Vantagens/Descontos 

13. COTA-PENSAO 12/2013 

Matrícula 
7300551350058 

Valor 

18.974,16 

~\ Descontos 

,.,..---""--

81000 IPE PREVIDENCIA 

Total Vantagens 
********18.97 4,16 

Total Descontos 
*********1.879,66 

12/2013 -1.879,66 

Líquido 
********17 .094,50 

Recadastre-se durante o mês de aniversário para evitar a suspensão do pagamento da pensão. 
Veja no site do IPE (www.ipe.rs.gov.br) a documentação necessária para a renovação do cartão 
IPE. Trazendo a documentação completa seu atendimento será agilizado. 

Imprimir 

22/06/2016 11:4 



IPERGS - Demonstrativo de Pagamento de Pensão http://webgen.procergs.combr/cgi-bin/webgen2.cgi 

Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul 

Demonstrativo de 
Pagamento de Pensão 22/06/2016 

11:48:35 

IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 92.829.100/0001-43 

Data 
12/2014-13. PAGAMENTO 

Nome 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 

Identificação 
551350/78-05 (PENSAO) 

Vantagens/Descontos 

Vantagens 

20000 

Descontos 

81000 

13. COTA-PENSAO 

IPE PREVIDENCIA 

Total Vantagens 
********19.929,84 

Total Descontos 
*********2.058,99 

12/2014 

12/2014 

Matrícula 
7300551350058 

Valor 

19.929,84 

-2.058,99 

Líquido 
********17 .870,85 

Recadastre-se durante o mês de aniversário para evitar a suspensão do pagamento da pensão. 
Veja no site do IPE (www.ipe.rs.gov.br) a documentação necessária para a renovação do cartão 
IPE. Trazendo a documentação completa seu atendimento será agilizado. 

Imprimir 

22/06/2016 11: 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

1) Intime-se, com urgência, o Administrador sobre o pedido de 
tutela antecipada de fls. 786/791. 

2) Após, com urgência, ao Ministério Público. 

3) Em seguida voltem, inclusive sobre a peça de fls. 777 e fls. 
778/779. v(; 

001/1.12.0295265-9 (CNj:.0038130-04.2012.8.21.3001)- 66-9-001/2016/1903836 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 381/2016, expedida em 24 de 

junho de 2016, foi disponibilizada na edição nº 5823 no Diário da 

justiça Eletrônico do dia 28/06/2016, considerando-se publicada no 

primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º da 

Lei nº 11.419/2006. Dou fé. 

(CNJ 0038130-001/1.12.0295265-9 

04.2012.8.21.3001) - Josefina Gonçalves 

Dias (pp. Fernando Soares 

Francisco Gonçalves Dias 

e Vanessa Bitencourt 

Jose fina Gonçalves 

Witt 55493/RSf 

Júnior 45526/RS 

55334/RS) X 

Dias (sem 

representação nos autos). Intimado: Mazzardo e 

Coelho Advogados Associados (pp. Angelo Santos 

Coelho 2305 9 /RS) . Intime-se f com urgência f o 

Administrador sobre o pedido de tutela 

antecipada de fls. 786/791. 

Porto Alegre, 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 
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I 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito 

Da MM. Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falência 

Da Comarca de Porto Alegre, RS. 

001/1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇAlVES DIAS, por seu procurador signatário, nos 

autos da "Ação Declaratória de Insolvência Civil", por ela 

mesma proposta, processo em epígrafe, atendendo à r. decisão 

de fls. 804-805 (DJe 211 0712016), vem, respeitosamente, 

perante a autoridade de Vossa Excelência, expor e requerer o 

que segue: 

Conforme bem decidido por este MM. Juízo, o desconto de 

30% (trinta por cento) incidente sobre os proventos de pensão percebidos pela autora 

- para a formação do fundo de pagamentos dos credores- não devem incidir sobre a 

gratificação natalina ("13º Salário" ). Nesse sentido, aliás, a Promoção do Ministério 

Público de fls. 803. 

Nesse sentido, atendendo à determinação de Vossa Excelência, 

quanto à comprovação do desconto indevido realizado pelo IPERGS, cumpre sinalar 

que, quando da formulação do pedido de tutela de urgência (fls . 786-791}, a decisão 

da autarquia previdenciária era no sentido de que aquele incidiria sobre a gratificação 

natalina. 

Contudo, após o protocolo do aludido pedido, o IPERGS- antes 

de proferida a decisão de fls . 804-805- mudou de entendimento, vindo a depositar na 

conta-bancária da autora os valores inicialmente retidos (131 0712016), conforme se 

depreende do extrato anexo. 

Segue anexo, igualmente, o contracheque relativo ao "13º 

Salário", o qual dá conta de que houve o desconto dos 30% (trinta por cento). Ta/ 



documento não restou retificado junto ao sistema do IPERGS. Mas, reitera-se, em que~1 
pese tal informação, de fato, a autarquia acabou por depositar os valores devidos, em J' 
que pese sem a correção estabelecida em lei (§ 5º, do art. 104, da LC Estadual nº 

10.098/94). Rememora-se que se trata de pagamento extemporâneo da gratificação 

natalina relativa ao exercício de 2015. 

DIANTE DO EXPOSTO, informa a requerente que o pedido de 

tutela de urgência formulado acabou por perder seu objeto, diante do atendimento 

voluntário do IPERGS, postulando-se, consequentemente, o prosseguimento do feito, 

na forma da lei. 

Termos em que espera deferimento. 

Porto Alegre, RS, 29 de julho de 2016. 
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»\Banrisul 
BANRISUL 
AGENCIA: 0026 - SAO JOSE 
CONTA .. : 35 . 024740.0-2 
NOME ... : JOSEFINA GONCALVES DIAS 
IDENTIFICACAO: 28201607280631591875 

PARA SIMPLES CONFERENCIA 

SALDO DA CONTA 
SALDO LIVRE ........... R$ 

TOTAL LIVRE ............. .... R$ 
TOTAL DISPONIVEL ........ .... R$ 

CONSULTE SEUS LIMITES DE CREDITO ACESSANDO 
A OPCAO: EXTRATOS , EMPRESTIMOS/CREDITOS 

28/07/2016 

12 , 31 

12, 31 
12 , 31 

------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------
TEB FOLHA DE PAGAMENTO TARIF. 23 , 00 
BENEFICI OS ADICIONAIS - DESCONTO 0% 

-+---------------- ---------------- -------- ----------------------------------- -+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R 
-+----------------------------------------------------------------------------+-
--------------- - ---- - ---- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 12/07/2016 0 , 96 
++ MOVIMENTOS JUL/2016 
13 DEPOSITO DINHEIRO-IA 008117 5.978,95 

COMPRAS A VISTA 130716 300 , 00-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 5.678 , 91-
SALDO NA DATA 1,00 

14 RESGATE AUTOMATICO 000000 4.500 , 00 
SAQUE CASH INTERNO IA 004619 160 , 00-
DOC/TED 141637 7,00-
TARIFA DOC/TED 141066 7 , 00-
COMPRAS A VISTA 140716 69 , 44-
COMPRAS A VISTA 140716 160,00-
COMPRAS A VISTA 140716 224 , 31-
DOC 141637 700 , 00-
TED 141066 500 , 00-
PAGAMENTO PREFEITURA 141620 1.292 , 56-
PAGAMENTO SANEAMENTO 141048 148 ,47-
PAGAMENTO SANEAMENTO 141050 150 , 90-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 141052 1.002 , 39 -
SALDO NA DATA 78 , 93 

15 RESGATE AUTOMATICO 000000 300,00 
COMPRAS A VISTA 150716 50 , 00-
COMPRAS A VISTA 150716 313,00-
SALDO NA DATA 15 , 93 

18 RESGATE AUTOMATICO 000000 800 , 00 
SAQUE CASH EXTERNO 005792 700 , 00 -
COMPRAS A VISTA 170716 63,00-
SALDO NA DATA 52,93 

20 RESGATE AUTOMATICO 000000 399 , 53 
SAQUE CASH INTERNO IA 004247 50 , 00-
SAQUE CASH INTERNO IA 004263 50,00-
COMPRAS A VISTA 200716 44 , 00-
COMPRAS A VISTA 200716 49,00-
COMPRAS A VISTA 200716 147,15-
SALDO NA DATA 112,31 

21 APLICACAO AUTOMATICO 000000 111 , 31-
SALDO NA DATA 1,00 

22 RESGATE AUTOMATICO 000000 111,31 
SAQUE CASH INTERNO IA 003411 100 , 00-
SALDO NA DATA 12 , 31 

--------------------- MOVIMENTOS FUTUROS DA CONTA CORRENTE 
++ MOVIMENTOS JUL/2016 
29 SEGURO VIDA 270339 44 , 50-

PAGAMENTO TITULO 153229 352 , 74-
EXTRATO EMITIDO AS 21:08 DE 28/07/2016 --------------------

SAC 0800 646 1515 
OUVIDORIA 0800 644 2200 

~ 
J 

?R/()7 /? () 1 h ? 1 ·()() 



28107/2016 

Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Stil 

IPERGS- Demonstrativo de Pagamento de Pensão 

Demonstrativo de 
Pagamento de Pensão 28/07/2016 

21:14:01 

I PERGS -I nstituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 92.829 .1 00/0001-43 

Nome 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 

Identificação 
551350/78-05 (PENSAO) 

Cód .Autenticidade 
2698584684 

Vantagens/Descontos 

VANTAGENS RETROATIVAS 

. 13.Vencimento 

. Indenização 13° Venc-Lec 12021 

DESCONTOS LEGAIS RETROATIVOS 

. lpergs - Previdência Pensões 

. Depósito Judicial 

Base Imposto Renda 
AAAAAAAAAAAO,OO 

Base Previdência 
- 20.942,52 

Pensionistas: O IPE-saúde não incidirá na 
base do IRRF a partir de laneiro/2016. 

Data 
06/2016- 014-13o PAGAMENTO 

12 avos 

Total Vantagens 
- 22.692,64 

Total Descontos 
- 8.135,83 

Matrícula 
7300551350058 

Banco I Agência I Conta 
041 1 oo26 13502474002 

Valor 

20.942,54 

1.750,10 

-2.156,88 

-5.978 ,95 

Saldo Devedor 
AAAAAUUUO,OO 

Líquido 
- 14.556,81 

Recadastre-se durante o mês de aniversário para evitar a suspensão do pagamento da pensão. 
Veja no site do IPE (www.ipe.rs.gov .br) a documentação necessária para a renovação do cartão 
IPE. Trazendo a documentação completa seu atendimen to será agilizado. 

·\ Imprimir 

htto://www .i oe.rs.oov.br/i ndex.oho?m odel=webaen&id= 1 1/1 
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Ofício n° 388/2016 

lmJ;hJto d1.• P\-evtdéncic do 
Estado ck1 Rio Gmnde do Svl 

Porto Alegre, 19 de julho de 2016. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial , conforme dados 
abaixo: 

Processo n° 001/1 .12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 12/07/2016 

Valor R$ 5.978,95 

N° guia de pagto 001 .16/0121782 

Atenciosamente , 

~ ~~ 
pe Aline dos Santos Nelsis 

Chefe Subst. do Serv>ço de Pagamentos 
Matncula 65.979 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial , Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de Pagamentos - D•retoria Administrativo/Financeiro 
Avenida Borges de Mede1ros 1945 - 90 110-900- Porto Alegre - RS 

51 3210-5681 /5676 
Roberta·Dias@ipe.rs gov br 

www.ipe.rs.gov or 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS 

PROCESSO N° 001/1.12.0295265-9 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
devidamente qualificada nos autos do de insolvência civil de JOSEFINA 
GONÇALVES DIAS, vem, respeitosamente perante V. Exa. , em atenção à nota 
de expediente n° 461/2016, dizer e requerer o que abaixo segue. 

Este Administrador Judicial não recebeu qualquer divergência 
_--...... administrativa encaminhada pela instituição financeira referida na petição de 

fls. 778/779 e desconhece tenha sido encaminhada ao Administrador Judicial 
anterior qualquer correspondência. 

Para reforçar essa tese, destaca-se ainda que o Banco 
BonSucesso S/A não refere ter apresentado a este Administrador Judicial, e 
àquela que o precedeu, qualquer divergência administrativa. 

Portanto, afastada está a possibilidade de que tenha sido 
apresentada divergência administrativa. 

De qualquer forma, compulsando os autos, este Administrador 
Judicial identificou que o crédito da instituição financeira Banco BONSUCESSO 
S/A está relacionada às fls. 78/79 dos autos. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos, 
para os devidos fins de direito. 

Nestes termos, pede e e 
Porto Alegre/RS, 02 d a 

An 
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ESTADO DO RI,O GRANDE DO SUL # ) 
PODERJUDICIARIO ~- ~L5 

i!!!'-- ~ ~ 
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências'~~~ 

' 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

' Em J~ - 013 - ~J 
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 
MASSA INSOLVENTE: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

Nos autos os dados de fls. 808 e 809, dando 
conta de que a fonte pagadora IPE já efetuou o depósito dos valores 
indevidamente descontados, relativamente à gratificação natalina, resta, 
salvo diverso entendimento, sem efeito a determinação contida à fls. 804, 
item 2, destes autos. 

Em relação à pretensão deduzida às fls. 778 e 
779, o Ministério Público, presente o referido pelo atual administrador 
judicial, de que o crédito declarado não foi objeto de habilitação no 
momento oportuno, considerando, também, o contido no despacho de fl. 
804, item 4, manifesta-se pela intimação do referido credor para, querendo, 
providenciar na habilitação de crédito em autos próprios e apartados. 

De outra parte, cabível a intimação do 
administrador judicial substituído para, em complementação à prestação de 
contas apresentada e presente às fls. 761 a 766, trazer aos autos extrato 
atualizado da conta vinculada à massa insolvente, objetivo constatar a 
totalidade dos depósitos ocorridos no período de sua administração. 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto Alegre 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- Cep 90050190- Porto Alegre, Rs, Fone 

(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs .mp.br 

7?-
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

Porto Alegre, aos 19 de agosto de 2016, 
sexta-feira. 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto Alegre 2 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- Cep 90050190- Porto Alegre, Rs, Fone 

(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs.mp.br 

. 
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•e&' lnhllMu du Previdétlcia do 
E~odo elo Río Groode elo Svl 

Ofício n° 419/2016 

Porto Alegre, 17 de agosto de 2016. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial , conforme dados 
abaixo: 

/ 

Processo n° 001/1 .12.0295265-9./ 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 11/08/2016 

Valor R$ 5.978,95 

N° Guia de Pgto 001 .16/0138845 

Atenciosamente , 

f/ l A&J-eiAY? 
Roberta Vianna Escouto Dias 

Chefe do Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial , Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de Pagamentos- Diretoria Administrativo/Financeiro 
Avenida Borges de Medeiros, 1945 - 90.110-900 - Porto Alegre- RS 

51 3210-5681 15676 
Roberta-Dias@lpe. rs.gov. br 

www.ipe.rs .gov.br 



Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

!> . - PODER JUDICIÁRIO 

i~~;f;;-·;;-~~~~~~DIC IAL RE;~~~----------·]-:;~G~Í==- Dat~;~ 
11/08/2016 1 

Comarca: Comarca de Porto Alegre 
Cartório: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Processo: 001 11.12.0295265-9 Natureza: Declaratória de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias 
Réu : Josefina Gonçalves Dias 

• Depositante: IPERGS (INTIMADO) 
CPFICNPJ : 
1\géncia: 0621 · Poder Judiciário Conta N•: 273454.6 
Valor: 5.978,95 (cinco mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) 
Observações : De acordo com as referências da presente guia , o interessado depositante recolhe ao 

estabelecimento depositário a quantia indicada para crédito em nome das partes , em conta 
especial com rendimentos, movimentada por ordem ou autorização do juiZD para o processo. 
Esta guia é destinada a um único pagamento de Depósito Judicial.~ vedada a sua reutilização, sob 
pena de não reconhecimento dos demais pagamentos pelo sistema informatizado. 
Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancária. 

Mauro Amaral Da Silva 

Cota: R$ 6,90 (0,20 URC) Auten1icaçlio MecAnica ·Via Poder JudiciAno 

~----- · · -- · ···- · ··· ·------- · - ·· ------ - ··------··-- ·····--··--·------ ·------------····· ·- ·---· - · ---- --- ---- ·-- ------··---······-··--· · --··------ · ·- ···-··-·---·-· · ·-·-· ·-- -··· ------- ·· -----------·· · --·--·----··· 

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO RGS • BANRISUL 

Valor 5.978 ,95 

Autentlcaçêo Mecânica -VIa da Parte 

~--··--·----·--··----·--··------·----··--------·--··--------------·---------------- · ----···--·····--····--··--··--·--·------·--····----··------------·--------·--------··········--····--·--·············--------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO 

PODER JUDICIÁRIO DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO RGS- BANRISUL 

~NodãG~!;----~--·--- Data de Emlssêo J Agêncla -- J Conta N° J 
001 . 16/0138845 11/08/2016 ___ 0621 -Poder Ju~lclêr l o _________ 1 273454 .6 _______ _ 

Nome do Depositante -----"f cPF/CNPJ Processo 1 

IPERGS I 1 . 12.0295265-9~ 
~----------·-----·---------rê artórlo ·---- 1 Observ~-

Comarca de Porto Alegre ! Vara de D ireito Empresarial, RecuperaçAo i 
fr:::=;·---·-·-----··-·--------------__1;,: Empresas e Falê nc ias ---- 1 

~ 1.9 Moeda corrente CJ 2.7 Cheque Banco N° Cheque Telefone Valor 5.978,95 

89660000059-1 78951210100-511601386450·1 62127345460-6 Autentlcaçlo Meclnlca ·Via do Banco 

1/J/ 11 111 ' 111111 11111 11 11111111 11111 1111111 111111111 ~llll lll l l ll lll lllll ll l llll ll ll llll llll l lll llllll lll lllll llll 
~- --··--- · -- ··-- -- ·----···--·----·· --·---- --------···------------------------ ·· ---- ··-- -- ·--··· --·----·--------· ·--------·------------··------·----···--------·--------··········--·------------ · · ·----·----- · · 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

l.Ciente da manifestação de fls. 808/809, quanto ao item 

"1", fi. 804, tendo o IPERGS depositado espontaneamente o valor 

reclamado (fi. 810), restando prejudicado o item "2", fi. 804, parte final. 

2.1ntime-se o postulante de fls. 778/779 (Banco 

Bomsucesso S.A) de que deverá ingressar com pedido de habilitação de 

crédito na forma disposta no art. 761, 11, do CPC, ou, no caso de ter 

decorrido o prazo ali referido, na forma do art. 784. 

3.1ntime-se o ex-Administrador (fls. 761/762) para 

complementar a documentação na forma disposta pelo Ministério Público 

à fi. 816. Caso não mais tenha acesso às contas bancárias vinculadas a 

estes autos, intime-se o atual Administrador para que junte o extrato ali 

postulado. 

4.Atendida a determinação supra, nova vista ao 

Ministério Público na forma determinada à fi. 804, item "5". 

Em 22/08/2016 

Eliziana da Silveira Perez, 
Ju íza de Direito. 

Número Verificador: 0011120295265900120162686436 1 
001/1.12.0295265-9 (CNJ: .0038130-04.2012 .8.21.3001) 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N' de Série do certificado: OOCED1 E4 

Data e hora da assinatura: 22/08/2016 16:25:16 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www. tjrs.jus. br/verificadocs 

e digite o seguinte número verificador: 0011120295265900120162686436 

1111 111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111 1111 

Número Verificador: 0011120295265900120162686436 2 
001/1.12.0295265-9 (CNJ: .0038130-04.2012 .8.21.3001) 



8 ESTADO DO RIO GR~NDE DO SUL 8 PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTI1FICO que a Nota nº 566/2016, expedida em 24 

de agosto de 2016, foi disponibilizada na edição nº 5865 no Diário 

da justiça Eletrônico do dia 25/08/2016, considerando-se publicada 

no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 4º 

da Lei nº 11.419/2006. Dou fé . 

001/ 1.12.0295265- 9 

04.2012.8.21.3001 ) 

(CNJ 

- Josefina 

Dias (pp. Fernando Soares 

55493/RS, Francisco Gonçal ves 

0038 1 30-

Gonçalves 

Witt 

Dias 

Júnior 4552 6/RS e Vanessa Bitencourt 

55334/RS} X Josefina Gonçalves 

Dias 

Intimados: 

{sem representação nos autos) . 

Mazzardo e Coelho Advogados 

Associados (pp. Angel o Santos Coelho 

23059/RS} e Banco Bonsucesso SA (pp .. Flaida 

Beatriz Nunes de carvalho 968 64/MG) . Vistos. 

1 .Ciente da manifestação de f l s. 808/809, 

quanto ao item " 1 ", fl. 804, tendo o IPERGS 

depositado espontaneamente o val or reclamado 

(fl. 8 1 0) , restando prejudicado o i tem "2", 

.fl. 804, parte f i nal . 2. I ntime-se o 

postul ante de f l s. 7 78/779 {Banco Bomsucesso 

S.A} de que deverá i ngressar com pedido de 

habilitação de crédito na forma disposta no 

art .. 761, II, do CPC, ou, no caso de ter 

decorrido o prazo ali referido, na forma do 

art. 784. 3. I ntime-se o ex-Administrador 

Assinad o e l et r onicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
Confira autenticidade em https://www .tjrs.jus . br/verificadocs, informando 0000152320828. Página 1/3 



8 ESTADO DO RIO GR~NDE DO SUL e PODER JUDICIARIO 

(f l s. 761/762) 

documentação na 

para 

forma 

complementar 

disposta 

a 

pelo 

Ministério Públ ico à fl. 8 1 6. Caso não ma1s 

tenha acesso às contas bancárias vinculadas a 

estes autos, intime-se o atual Administrador 

para que junte o extrato ali postulado . 

4 .Atendida a determinação supra, nova vista 

ao Ministério Públ i co na forma determinada à 

f 1 . 8 O 4 , item ''5 1
' _ 

Porto Alegre, 24/08/2016, 

Escrivão(ã) I Oficial Ajuda.nte 

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
Confira autenticidade em https://www .tjrs.jus .br/v e r i f icadocs, informando 0000152320828. Pág i n a 2/3 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 24/08/2016 llh13min 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 
2.200-212001 de 2410812001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira- !CP-Brasil. 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o 
endereço https:llwww.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte 

número verificador: 0 0 0 0 15 2 3 2 0 8 2 8 1111 111111111111111111111111111111 

Página 3/3 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt - OAB- RS 42.694 

João Augusto Bitencourt - OAB- RS 65.314 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 
DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO ~ 
CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS J 
Referência: Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT, já qualificado nos 

autos acima referenciados, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência , tendo em vista o teor da Nota 

de Expediente n. 566/2016, expor e requerer: 

1. Informa o ex-administrador que não reúne condições de 

acessar extratos bancários atualizados da massa insolvente. Tal 

incumbência, por óbvio, é do atual administrador, forte no 

compromisso que prestou e na capacidade postulatória junto à 

instituição bancária. 

2. Entende o ex-administrador que as contas que prestou 

estão boas, independentemente de juntada de outros documentos 

ou extratos. Ressalte-se, mais uma vez, que o ex-administrador não 

realizou pagamento em nome da massa insolvente durante o 

período em que atuou como administrador judicial, uma vez que 

estava, até onde atuou , buscando arrecadar recursos , sendo que 

estes encontram-se depositados em Juízo. 

3. Por outro lado, verifica-se que o Ministério Público ~ 

omitiu-se de opinar quanto à fixação da verba remuneratória do~ 

Av. Diário de Notícias, n°. 200, conj. 908 - Edifício Cristal Tower - Barra Shopp ing Su l - Bairro Cristal 

1 

Porto Alegre-RS - CEP: 90.810- 080 - Fone/fax: (51) 32321469 - E-mail : dom ingos@via-rs. net 



Advogados 
Domingos dos Santos Bitencourt- OAB-RS 42.694 

João Augusto Bitencourt - OAB- RS 65.314 

administrador substituído, proporcionalmente ao exercício do 

encargo, nos termos do artigo 767, do CPC/1973 (artigo 160, NCPC), 

podendo ser utilizado o mesmo critério previsto no artigo 24 § 1°, da 

Lei n. 11.101/2005, e mandando incluir o respectivo crédito como 

privilegiado (Súmula 219, STJ). 

Em face do exposto, requer que, independentemente 

do atendimento da determinação do item "3", fi. 820, seja julgada 

boa a prestação de contas já apresentada e fixada a verba 

remuneratória ao ex-administrador, conforme contas já prestadas. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Porto Alegre, 02 de se r de 2016. 

--------~--~----------~----~----~~~~~--~~~~ 
Av. Diário de Notícias, n°. 200, conj. 908 - Edifício Cristal Tower - Barra Shopping Sul - Bairro Cristal 

Porto Aleg re- RS - CEP: 90 .810- 080 - Fone / fax : (51) 32321469 - E-mai l : domingos@via-rs.net 

2 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ~· ~ 
PODER JUDICIÁRIO (J % 

'Ô. i 
.,;;o~ vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências ~""0~ ' 

\) VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em~-JS_L~ 
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I 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 
Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 
MASSA INSOLVENTE: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

Manifesta-se o Ministério Público pelo 
cumprimento da determinação contida à fl. 820, item 3, parte final, com a 
intimação do atual administrador judicial para trazer aos autos os extratos 
bancários do período anterior a sua administração. Vide fl. 816, último 
parágrafo. 

Após, requer nova vista. 

Porto Alegre, aos 19 de setembro de 2016, 
segunda-feira. 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Port 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5° Torre Norte- Cep 90050190- Porto 

(51)32951445 e-mail: pjfc@mprs.mp.br 



8 ESTADO DO RIO GR~NDE DO SUL 8 PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nQ 636/2016, expedida em 21 

de setembro de 2016, foi disponibilizada na edição nQ 5883 no 

Diário da justiça Eletrônico do dia 22/09/2016, considerando-se 

publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com 

o art. 4Q da Lei nQ 11.419/2006. Dou fé. 

001/1. 1 2.0295265-9 

04.2012.8.2 1 .3001 } 

(CNJ 

- Josefi na 

Dias (pp .. Fernando Soares 

0038 13 0 -

Gonçal ves 

Wi tt 

55493/RS, Franci sco Gonçal ves Dias 

Júnior 45526/RS e Vanessa Bi tencourt 

55334/RS) X Josefi na Gonçal ves 

Dias {sem representação nos autos) . 

I ntimado: Mazzardo e Coel ho Advogados 

Associados (pp. Angel o Santos Coel ho 

23059/RS) . Vista ao Admini strador acerca do 

parecer do Mini stéri o Público. 

Porto Alegre, 21/09/2016, 

Escrivão(ã.) I Oficial Ajudante 

Assinado eletroni camente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
Confira autenticidade em http s://www .tjrs.jus. br/verificadocs, informando 0000164137985. Página 1 /2 



ESTADO DO RI O GRANDE DO SU L 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 21/09/2016 llh12min 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 
2.200-212001 de 2410812001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - /CP-Brasil. 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o 
endereço https.l/www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte 

número verificador· 00 0016 4137 98 5 
1111 1111111111111 11111111111111111 

Pág ina 2/2 



•e&' lnstíMo do Previdência do 
E~odo do R'10 Gronde do Sul 

Ofício n° 591/2016 

Porto Alegre, 18 de outubro de 2016. 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial , conforme 
dados abaixo: 

Processo n° 001/1 .12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 14/10/2016 

Valor R$ 5.978,95 

N° Guia de Pgto 001.16/0175488 

Atenciosamente, 

Roif(. Vi!nria~uto ôiãi=-
Chefe do Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial , Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

:s 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de Pagamentos - Diretoria Administrativo/Financeiro 
Avenida Borges de Medeiros. 1945 - 90.110-900- Porto Alegre- RS 

~ 3210-5681 i5676 
Roberta-Dias@1pe.rs.gov br 

www.1pe.rs gov.br 



Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

-~-;:: .. . · ·~ .. 

~~f 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

l GU-;;~E DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO 

Comarca : Comarca de Porto Alegre 

N° da Guia 

001.16/0175488 

Cartório: 
Processo: 
Autor: 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
001/1 .12.0295265-9 Natureza: Declaratória de Insolvência 
Jose fina Gonçalves Dias 

Réu : Josefina Gonçalves Dias 
~ Depositante: IPERGS (INTIMADO) 

CPF/CNPJ: 
Agência: 0621 -Poder Judiciário Conta N°: 273454.6 

Data de Emissão 

111 10/2016 

Valor: 5.978,95 (cinco mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) 
Observações: De acordo com as referências da presente guia, o interessado depositante recolhe ao 

estabelecimento depositário a quantia indicada para créd ito em nome das partes, em conta especial 
com rendimentos, movimentada por ordem ou autorização do juízo para o processo. 
Esta guia é destinada a um único pagamento de Depósito Judicial.~ vedada a sua reutilização, sob 
pena de não reconhecimento dos demais pagamentos pelo sistema informatizado. 
Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancária . 

Mauro Amaral Da Silva 

Cota: R$ 7,00 (0,20 URC) Autenticação Mecânica- Via Poder Judiciário 

~- ······· · ··············· · ····-············-·······- · · ··· ··········· ·· ···········-··-·······-·······- ··--·····-······ ·--·--·--·--···-··-·-·····-···········-··-···-··-········-······ 

~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO 
~- PODER JUDICIÁRIO DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO RGS- BANRISUL 
:~7 

' Nc,-d·ãG-ü'iã ______ lõãta-·de Emis são ' Agênc ia 1 Conta N° 1 
001.16/0~~~~--... {11/10/2016 0621 • Poder Judiciário 1273454 .6 ___j 
Nome do Depos i tante J CPF/ CNPJ I Processo I 

f g:~;!; ---·--·-------------·---------·-TcãrtóriÕ------·~---·-------·-----~õ~·::;;i!::~~9--·ll 
I Comarca de Porto Alegre j Vara de Dire ito Empresarial, Recuperação I 
'--··---.. -------.. ------··-------------~P~_F_!!ência.!._ ____ - r---......!.1 _______ -; I Valor 5 .978 ,951 

Autenticação Mecanica -Via da Parte 

~--····--·-····· -······· · ·· ·······-· ···········-····· ·· · ·············-···········-···-···-···········-···-···· · · ··············-···-··· ····-······ ·-···- ·· ··········-··-····-······· ···· ······- · 

~j' ESTADO DO RI~ GRANDE DO SUL 

.~~·~. PODER JUDICIARIO 
ç;.~ 

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO 
DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO RGS- BANRISUL 

p 1. 9 Moeda cor~ente (=:J -2.7 Cheque Banco N' Cheque Telefone Va lor 5.978,95 

89690000059-8 76951210100-5 116017S4660-5 62127345460-6 Autenticação Mecênlce ·Via do Banco 

~11!1111111111~ 11111111 11111111 1 1111 11 11~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 1111 ~~ 
~--··········-··-·· ······- · ·-········-···-······· ···············-------········································-··-···-···-············-·······-································ ·· ·-· ·· · ···· ······ ·· 

https://www3.tj.rs.gov.br/sistemas/guias_depositosjudiciais/impressao.php 1/1 



impressão- Banrisul [1476475149762] 

**************************************************** 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPÓSITO JUDICIAL 
**************************************************** 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S . A 

AGENCIA 0040 
DATA PGTO 14/10/2016 

CONTA: 03.063333.9- 1 
HORA: 16:52:12 

DATA DÉBITO : 14/10/2016 
EQPTO 9998 NSU : 540486039/699598 
DEPOSITANTE : IPE PREVIDENCIA PAGAMENTO 

GUIA NRO 16/0175488 

VALOR DE POSITO R$ 5978 , 95 

CÓDIGO DE BARRAS: 
89690000059- 78951210100 - 11601754880- 62127345460 

AUTENTICAÇÃO: 
BERGS004099986995981410201600000597895 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
**************************************************** 

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200 

Página 11 de 24 

https://ww7.banrisul.com.br/brb/linklbrbwe4hw.aspx?Largura=11 91&Altura=585&Si .. . 14/10/2016 
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D1as Costa e Nunes Carvalho Advogados Pág i na 11 

EXMO SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE, RS. 

Autos n.º: 0038130-04.2012.8.21.3001 

BANCO BONSUCESSO S/A, devidamente qualificado nos autos em que contende com 

JOSEFINA GONCALVES DIAS, vem, respeitosamente, perante V. Exa., requerer sejam o 

BANRISUL e o Banco do Brasil S/ A oficiados para apresentarem extrato de valores depositados 

perante este D. Juízo, a partir de 01º de novembro de 2013, a fim de s~ verificar o estágio da 

formação de ativo na presente Insolvência Civil. 

Requer, outrossim, que todas as publicações e intimações referentes ao / 

presente feito sejam real izadas em nome da Ora. Flaida Beatriz Nunes· de Carvalho, OAB/MG 

96.864, sob pena de nulidade. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Belo Horizonte, sexta-feira, 21 de outubro de 2016. 

\ 

Rod igo Figueira Da Sily!3 
OAB/ RS 6 689 

R:AFAÉ c•NINI OtAS COSTA 
OAB/MG 152.l7S 

Av. Raja Gabaglia, n.º 1.617 
6º e 72 andares- Luxemburgo- CEP 30.380-435 

Belo Horizonte, Minas Gerais 
Tel.: +55 313274-5668 
Fax.: +55 31 2514-8982 

ccntato@dcncadvogados.com.br 
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a ~o~~~ ~\';;c~Á~~ 
\Y 0'~ 
juízo: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Comarca 
de Porto Alegre 
Processo nº: 001/1.12.0295265-9 {CNJ:.0038130-04.2012.8 .21.3001) 
Tipo de Ação : Declaratória de Insolvência 
Autor: Josefina Gonçalves Dias {AJG) 
Réu : josefina Gonçalves Dias 
Local e data: Porto Alegre, 07 de novembro de 2016. 

CERTIDÃO 

Certifico que transcorreu o prazo legal sem que houvesse pronunciamento do 
Administrador Judicial acerca do teor da nota de xpedi nte nº 636/2016 . 

Dou fé. 

Endereço: Rua Manoeli to de Ornella s, 50- Praia de Belas Porto Alegre- CE:P: 90110?. 30-
Fone: 51-3210··6500 

CNJ: .0038130-04 .2012 .8.21.3001 cezarhahn- 62-182-001/2016/3703"365 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12 .0295265-9 (CNJ: .0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

1) Intime-se o Administrador para atender o parecer 

do Ministério Público de fi. 827, trazendo os extratos bancários do 

período anterior a sua administração. E, ainda, tomar ciência dos 

documentos de fls. 829/831 e petição de fi. 832 . 

2) Após, voltem ao Ministério Público. 

Porto Alegre, 08 de novembro de 2016. 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito. 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 

Signatário: ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ 

N• de Série do certificado: OOCED1 E4 

Data e hora da assinatura: 08/11/2016 18:03:54 

_,,_ .. ,_ .... ,_, ___ . __ --, 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs 

e digite o seguinte número verificador: 0011120295265900120163729648 

1111 111111111111111 111 1111111111111111111111111111111111 11 111111111111111111111111111111111111 

Número Verificador: 0011120295265900120163729648 1 
001/1.12 .0295265-9 (CNJ: .0038130-04.2012 .8.21.3001) 



mr ESTADO DO RIO GR~NDE DO SUL 

~ PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota nº 794/2016. 

expedida em 10 de novembro de 2016. foi 

disponibilizada na ed ição nº 5917 no Diário da Justiça 

Eletrônico do dia 11/11/2016. considerando-se 

publicada no primeiro dia útil que se seguir. em 

conformidade com o art. 4º da Lei nº 11.419/2006. 

Dou fé. 

001/1.12 . 0295265-9 (CNJ 

0038130-04 . 2012 . 8 . 21 . 3001 ) 

Gonçalves Dias (pp. Josefina 

Fernando Soares Witt 

55493/RS, Francisco Gonçalves 

Dias Júnior 45526/RS e 

Vanessa Bitencourt 55334/RS) 

X J osefina Gonça l ves Dias 

(sem representação 

Intimado : Mazzardo 

Advogados Associados 

nos autos ) . 

e Coelho 

(pp. Angelo 

Santos Coel ho 23059/RS) . Intime-se 

o Administrador para atender o 

parecer do Ministério Público de 

f l. 827 , trazendo os extratos 

bancários do período anterior a sua 

administração. E, a inda, tomar 

ciência dos documentos de fls . 

829/831 e petição de fl . 832 . 

Assinado e let r on i c amente p o r Rio Grande Do Su l Poder J udiciario 
Confi r a aut entic i dad e e m https ://www.tjrs . jus.br/verificadocs, informando 0000 1 910822 43. Página 1 /3 



.. ESTADO DO RIO GR~NDE DO SUL 8 PODER JUDICIARIO 

Porto Alegre, 10/ 11/2016, 

Escrivão{ã) I Oficia! Ajudante 

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario 
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000191082243. Página 2/3 



DOCUMENTO ASSINADO POR 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 

DATA 

10/11/2016 12h13min 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 
2.200-212001 de 2410812001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira- !CP-Brasil. 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o 
endereço https:llwww.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte 

número verificador: O O O O 191 O 8 2 2 4 3 llllllllllllllllllllllllllllllllll 

Página 3/3 



'MAZZARDO t:r 'COEÍ..HO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(/i:sde /Wt6 

SUBSTABELECIMENTO 

Processo no 

ANGELO SANTOS COELHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob 

o n" 23.059, com escritório profissional situado à Rua Barão de Ubá, no 621 , Bairro Bela 

\ 'ista, Cidade Porto Alegre/RS, SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES 

na pessoa de RUAN FREITAS LIBARDONI, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, 
;S 

inscrito na OAB/ RS sob o n° 45E488, os poderes conferidos através de Instrurnento !í!l: 

Particular de mandato juntado nos autos ela presente. 

Rua Barc7o de Ubá, 62 f - Bela Vista - Porto Alegre - Cep: 90-150-090 
F une: 5 J 3331 O I 00 - e-m ai/: mazzardoecoelhor@.ma::::::ardoecoelho. com.br 

www. ma::::::ardoecoelho. com. br 
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OfiCIO n° 171/2017 

Porto Alegre, 11 de maio de 2017 

Excelentlssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme dados aba1xo 

Processo no 001/1 .12. 0295265-9 

Josefina Gonçalves Dias 
-------T- ---------------------

17/04/2017 
----!'"~----------------R$7174,7-4 

001 .17/0052721 

Atenciosamente, 

Excelentlssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empre3arial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

- ..... 
-=-



17/04r.ZOIT Trituel de JIS'4ça do Estadc> do Rio <3faróe 00 Sú 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODEn JUOICIÁRIU 

C.rKlOO: 
PnxlMeo• 
Autor: 

Mu: 
• 0.-'"'" .. ' 
CPF~NPJ: 

\lllra ~ Dirwho Emprwurlol. R..cu~rwçtlo de Emp<uea 1 Feltnc:lll 
00111 .12.0205285~ Ntllll'tD: Oecllara~ de lneolvtlllõll 
.IOaeftna Gonçallles Olat 
Jotetlna Gonçalvft Dln 
-.-ao <"lWADUJ 

Agtnclo: 0821 -Poder Judlcl.rlo Contl Nf': 273454.11 
V.lor. 7.174,74 (Mtl mllcentotMtlnbla q&lltroruiltMttnble~ee•voe> 
Dbtervac6eS" n.. oeordo oom •• roiWrlncl .. aa pteMmt gula. o ln..-.-clo depoelllln• ~lho 10 

-bele<llmoniD depoeMrlo a quantia Indicada pat11 c:r6dho run nome dae ~""· em oon• eapoclal 
com randlmerotoe, movfiTllntllde por Olám ou I~ do juizo para o"-· 
Elll Oul• 'tle.Sn•de • um OniOO ~11111011 de Depósl~ Judicial. ~ vedada 1 eua I"AIIllllDQ&•. -1> 
pene de n6o -h....t......, .. doo d•..,.'- pegomerot:>e pelo....,. lnfotmO"-<<o. 
0.p4e1., oom dlequo . ,. otlltVaóo epóll oompeneeçlo bln .. rle . 

Mauro Amlrll Da Silva 

Colo: R$ 7,00 (0,20 URC) 

OU~ DE DII"Oin'o JUDICIAL R&IIUN~IlAOa • ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL 

~ PODER .IUDICIÁRIO oCPOeiTAR IOM!Nll: NO IIIANCO DO EaTAOO DO RGS - BANR.UL 

H" dl IOIUII J 0 111 •• lml•tlo L ........ ,. j Conlo N' 
OOI.H/0052721 17104/2011 0121 • Podar J ufro"rlo znu•.• 
Nome .-o O.oo•ltenre ICP''ICNPJ I ~roc•••• IPE .. QI 1. 12.02tUU-O 
Comarca l~an6rlo J Obeer•e;lo 
CoMetei Cll !tono A.tl l te Vere de Dtrtlto .,.,.,,.. •• ,.,, ,. fiteowpereçle 

O fi!IPfOOOO I ,altncooo 

I Velor 7'. 1?4.T• 

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL OU~ DE DEPOen'O JUDICW.ItDIUNEMDO 
PODER JUDICIÁRIO DEPOSITAR IOMS.TE NO ltANCO DO ESTADO DO RGe • BANIQIUL 

H" da OVII J Del o do f.l!lltllo ~~o••••• I Cont e W' 
001.1710052721 11/ 0../ 2017 Olll • PO<Ior Jv•rcltrfo 271.54.1 

7;;':a~" oepooUonto ICPF/CHI'J 1 .. , ••••• _, 
t. I 2.0USlU-t 

C &Mftree l~Mno ~ 0-ooi'YOQIO 
Comere• • • lll'of1o Alear• Vue ~~ Ol,.lt. ~r.,.etil l, RIIIIPif i CI O 

• lm•r•••• • ' •' •nolee 
c::J ,_. lolootlo oorraAio c::J 2 .T Cft"vo ••nco , ÇheQUI ntllfOftl ( V•lor 7 114 . ..... 

I 

llle300000T14747412t~ 111!fallrntM ~--.. 

~111111111111111111111111 1111111111111_11 11111_1 --

111 



.,. 
"1mpressão- Banrisul [149245562460h) 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPOSITO JUDICIAL 
***********•························· ········ ······· 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A 

AG.I!:NCIA 
DATA PGTO : 
DATA Dl:BITO: 
EQPTO 
DEPOSITANTE: 

GUIA NRO 

0040 CONTA: 03,063333.9- 1 
17/04/2017 HORA: l5:34:36 
17/04/201 7 

99gg NSO: 594212584 /845084 
IPE PREVIDENCIA PAGAMENTO 

17/0052721 

VALOR DEPOSITO R$ 7174 , 74 

C0DIGO DE BARRAS: 
B9630U00071- 74741210100-11700527210-62127345460 

AOTENTICAÇAO: 
BERGS0040999RA450041704Z01700UU0717474 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
************************ ** *************• +••• •~•·~-ww 

03B4D2ADA32280F2424lC150BllC7FFSSAOO 

Página 23 de 31 
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t:XMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA Vf.RA Di:: DIKI::I I ü tMPRESARIAl, 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESA·; E FALENCIAS DO FORO CENTRAL DA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS 

PROCESSO N2 001/1.12.0295265-9 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
devidamente qualificada nos autos do de insolvência civil de JOSEFINA 
GONÇALVES DIAS, vem, respe1tosamente perante V. Exa., referir o 
que segue e promover a juntada do Quadro Geral de Credores: 

A Portocred 5/A Crédito, Financiamento Investimento 
apresentou petição às fls. 865/866, acostando planilha de débtto. Na 
planilha a empresa apresenta o valor pnncipal de R$ 35.830,40 que, 
corrigido pelo IGP-M (FGV) até a data de 01 de março de 2017, chega 
ao montante de R$ 42.269,79. 

Muito embo1 a dinda na o tenha sido decidido nos autos se 
incidirá correção monetária sobre o crédito sujeito à insolvência, fato 
é que nesse primeiro instante. de forma a manter a igualdade de 
condições entre os credores e não tumultuar os pagamentos, o 
Administrador Judicial entende adequado manter o quadro geral de 
credores com o valor corrigido e atualizado até a data da decretação 
da insolvêncio, isto é, 13 dt:! nuvembro de 2013. 

Nesse cenário, o crédito da Portocred, conforme 
Pxplicitado na plonllhe enex.a, é da ordem de R$ 35.580,40. 

Outrossim, realizada a conferência dos créditos. o 
Administrador encaminhe em anexo o Quadro Geral de Credores para 
publicação e inkio dos pagamentos nos moldes em que proposto na 
petição de fls. 839/843. 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aoc; 
autos pplo~ devidos de direito. 

' Nestes termos. -pede J espera deferimento. 
Porto Alegre/os, 15 d · n1áio de 2017 /' I . 

Angelo ~'c:trltos Coelho 
OAB~S 23.059 



QUADRO GERAL DE CREDORES 

A51'tLIR PREVIDI:NCIA - R$ R$ 33 630,72; BANCO BANRISUL S/A - R$ 368.272,37; BANCO 

BONSUCESSO S/ A- R$ 103.359,00; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- R$ 44.691,60; CLAUDIONOR 

SCHAFER SARAT E NllZA TEREZINHA CUNHA DA SILVA - R$ L93.551,62; PORTOCRED 
S/ACRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - R$ 35.830,40. 



,-, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL <f- ) 
PODER JUDICIÁRIO i, FI. ~3 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências '~c\" 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em~-~-~ 



\ 
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$ 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 
Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO FMPRBSARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUTZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA 
MASSA LNSOLVENTE: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

Recebidos estes autos em carga em 22 de 
maio de 2017, conforme registro de ingresso de autos do Ministério 
Público. 

C iente o M inistério Público dos dallv~ UC 0. 
871, manifesta-se pela publicação do Quadro Geral de Credores 
apresentado e presente à n. 872. 

Depois, pelo deferimento dos pagamentos na 
forma proposta às fls. 839 a 843. 

segunda-feira. 
Porto Alegre, aos 29 de maio de 2017, 

Winfric c lee -
Promot9 de Justiça 

Promotoda de Justiça de Falências e Rc::cu e a d 
Av. Auro;liuno de f'ieuelrPtio Pi.,to , 801!>'" rorre Ncirt rn-çc'::_pe P.rnon~~·)~ .d;l..orto 1\lçgrc 

(S I )3295 1445 e-m!lil: pj~c@mpr;~~;.~~90 , .rto Alegre, RSç Fone 



ESTADO DO RIO GR.ANDi DO Stn. 

PODER JUDit;lÁttlO 

001/1.12 .0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

!.Publique-se o quadro geral de credores de fi. 872 . 

? Ap6so, retornem ao Ministér lu PúbliCO nos termos do 

item "3", fi. 856. 

q, oot\ 
' ~ ;r_ ."vq, $). \ 

o~' -ç, 
v - .., ~.,.. 
ele t rOnico 
www.tj rs.jus.br 

Porto Alegre, 01/06/2017. 

Eliziona do Silv tdr d Perez. 
j u íza de Direito. 

EJte e um documlnlo tletrónoal ""<Witldo ~ por 
SogNOt.IIO ELI11ANA OA ';ILVEIRA r cRU 
NO oe S.... do cort focadO 00CED1F4 
OOUI ti"""' cl.o atlll101tll'll 01100/2017 18 07 .W 

p.,. 00tlf04'6nc:l~ tin n••••- Cloooe ........_,.., olll - 118 lri!HMI, O endereço hUp llwww .,S jUS.br/IIM!lCadocs 
e Cllgita o~ tiÚmOft> -•""""• 0011120'.lV::O:IM900120171730M2 

l l!llillllii~IIDIIIIIIIillllllllllllllllll11111:1111 
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.'l)b~ 
QGC - PROC.; 1120295265G 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviado: segunda feira, 5 de junho de 2017 07:45 
Para: angelo@mauardoecoelho.com.br 

Solicitamos a remessa eletrônica do QGC do processo supra, a fim de 
publicação no DJ . 

.. oo•R .IUDICU\JtiD • R S 

CartóriO da Var• de Olrel'o Empreun<tl. l\ccuperaç4o de Empresas e Fal6nc1at 
Rua Manoellto de QO'l.'ll'lt, n• 50, saio 803, 8" andar, Foro Central • Pr~lo 11, 
Bairro PraJa dA Rl>bc , ~orto Al~re. RS e e,. tOI10·l.IO, 

rones:3210-6760 e 3210-6758 
•-m1111 trpoacen~rac;~.rt.~I)V.br 

Poree()llzar SfiiiiiiO'Ido.,....t.o o oc::o .uc;ov úo proe"so, tra911 1nlorm11ÇIIO atualrzada óo mesmo. 
Obs.: Se o( a) Sr.(a) flc:ou satisfeito com o atendim ento reatbldo, poderá aJudar envt•ndo 

mensag•m para: ~etirl,;tgdOt1.1J.dWW 

bup~://wcbmail . tirs.j us. hr/owa/'?uc=ftem&t-J PM Note&id- RgAAAA B y fN 
· c dUJATS... 051061201 7 



Retransmitidas: Q<lC - PROC.; 11 2029!>:l659 Página 1 de 1 

Retransmltidas: QGC - PROC.; 11202952659 
Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@arnie0156.email.locaweb.com.br] 
Enviado : segunda feira, 5 de JUnho de 2017 07:"16 
Para: Foro Centréll cartóno da Vara de Deretto Empfe:>dnal l{ecuperação de Empresas e Flll!ndas 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de 
destino não enviou uma notificaçao de entrega: 

r -
Assunto: QGC - PROC.; 11202952659 

-



Lida: QGC- PROC.; 11 202952659 

Lida: QGC - PROC.; 11202952659 
Angelo Santos Coelho- Mazzardo & Coelho Advogados Associados 
[angelo@mazzardoecoelho.com.br] 
Enviado: segunda-felre~, 5 de junho de 2017 12:13 
Para: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 

Sua mensagem 

Para: 

Assunto: Lida: QGC - PROC.: I I ?O?!l.S26SO 
Enviado: segunda-feira, 5 de junho de 2017 12: 16: li (UTC-03:00) Brasil ia 

foi lida em segunda-feir.~, 5 de junho de 2017 12: 13:47 (UTC-03 :00) Brasflia. 

Página 1 de 1 

https://wcbmaiLtjrs.jus.br/owa/'?ae=Item&r-- REPORT IPM N t lPNRN . 
· · 

0 e. &rd=RgAAA ... 0510612017 
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Oficio n° 194/2017 

Porto Alegre, 02 de junhO de 2017. 

Excelentlssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão JUdicial, conforme 
'Q dados abaixo. 

001/1 .12 0295265-9 
------------------------------------~ 

Josefina Gonçalves Dias 

R$ 6 898,43 

001 .17/0065855 .....:::. __ ..___ 

Atenciosamente. 

- - - - -

Excelentissimo (a) Senhor (a) Do1 1tor (3 ) Ju~ (a ) út! D1re1to 
VtJra út! Dlre1to Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

-----------------
NSTilUTO DE PREVIDêNCIA DO ESTADO DO RIO GRA"'nC 00 OUL 

Stll\iiÇo de Pagamen101- Ortol(>uo A.loul!ll$tra~vo. F111.anceuo 
A•~ •1\Jcl UOtges dP Medeoros 19415-110 1:0.900- Port;?Ait!g<o - RS 

------
s• 3210.5681 son 

RObPr1a·Di3S@~PE~ rs 0011 or 
IIMW ~ 1$ pov 01 



2017-5-18 Trt!UVJI dAJLJÇtiçg do Ealado IJu Rio Grande do Sul 

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

--------- --- --r-
GU IA DE DEPÓSITO JUDICIAl... REMUNeRADO 

cõ,;;;" .... d e PoriO AA.9re
___ .._oo -!..,!!1oo••••• D••• a• E:l'l"'lla.lo 

l 10f•20 H 

Comarca 
Canório. 
P TQCe$$0' 

" UT0r 
IU u 

• Dei)O$olante 
CPFICNPJ· 
Ai6r>OoO 

Valor 
ObnrveQ&es 

V.re de ou·e•to Empra58rlal. Recuperaçêo da EMptasu t Fa'l!lCaa 
001/1.12021152Rr;.o No~ro~u:m oec·aralôra de lnsolvlne1a 
Jose'lna Gonçalves D•as 
Jonftna Gonçalves O as 
IPERGS (INT1MAOO) 

0021 • 1-'oder Jud•~rio Coma N": 273<154 e 
1.898.43 (sela mil aitocento. e noventa e o.to reais • quar•nuo • trea cenuov~} 
o. acoroo com as relartnoaa da pre5en!l! guia o .... , . ... do depoellan• reoolhe ao 
a&18beleomento aepoStlllno a quanba lnd1tada o.ra Cf&dlltl em nome d oa .., .. nea, em conta upeoal 

cnm rendimonloo, """VImentada por ordem ou autntzaçao do JUizo para o ptOCeiSO. 

Es18 gula t deSllnada a um uniCO pagemeniD do Dtpósito Judtoal. E vedada a sua reuullzaçio. sob 
pena de nlo reçonheomento dos demais paglll'lle"IOS pe lO atstema into~'Uado. 

OapóSJIO com d'leque sere eftlt,,...,o apoe • compenqçao bancâna. 

Mauro Amaral Da Silva 

Coll R$ 7.00 (0.20 URC) 

~ ---------------------------..=-.. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA o e ouooarro JUDCIAL REMUNERADO 

~\.J: PODER JUDICIARIQ DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO ROS. BANRISUL 

~ii"CII 
CIUI • Poctr J"d.c' oo 
-- . C!'PICNI'J 

C..tt6f•0 

conta N• 

27JAl• ·-~p;::,::-•• :-,-:,-.:-0 ---
.!..!! O~ll,!$·1 

,.. .... r<o/1 . ....... 

V• •• .... ..... •• •n·pr•••u•l, Ktcupetet:IO 
a e itl'\1'•••• • f • ·•"o laa _ 

I V • lo• 1 .8011 • SI 
~c:~~ V.dll,. .... 

·-- ----------- -- -- - ··--·-.. - -·------ -
ESTADO DO R IO GRANDE 00 SUL WIA OE oLPOGITO JUDICIAL REMUNERADO 

POOER JUDICIARIO DEPOSITAR SOioiEHTE NO SANCO DO ESTADO DO RGS -ISANRISUL 

~ .. CI Q~ I 0•11 O e Ewa:;:-

001 , ''"('··· · · 1 110~20_11 __ 
~•D~• eo O.O:Õ.~ 
IDE~C-6_ -- -- __ -----
C:om.re• 
C'o.,_, .u do Por:o • ·•ir• 

Col"tl..,. 
2 7).4.5 .. . 1 

P toCt .ttO""--
• 12 0 28.28$-t 

Conon o - -- --- --- ---rooíi"Mõio -
"''' de 04rt ltO E"'O' tJatl.• -. . .. ,. • . ·••• I ' ... ·~~ ........ " ...... " ... 

ntreron• 

jiiiffiifil'iilfmi 11111111111111111 
I Yolor &.8!18 .43 1 

..,...,.~- ·llilooBanço 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDI~T~IO - n3 

COMPROVANTE DEPOSITO JUDICIAL 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUT. S - A 

AGENCIA 
DATA I?GTO 
DATA DÉBITO : 
EQPl'O 
DEPOSITANTE : 

GUIA NRO 

0040 
18/05/2017 
18/05/2017 

CONTA: 03 . 063333 . 9- 1 
HORA : 13:30:01 

9998 NSU : 
IPE PREVIDENCIA 

17/00658~5 

603972094/870887 
PAGAMENTO 

VALOR DEPOSITO 
R$ 6898, 43 

CÓDIGO nE ahRnh3 : 

89690000068- 98431210100- 11700658550-62127345460 

AUTENTICAÇJ\0: 

BERGS001099988708871805201700000689843 

**• GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
********************•**~***+ •~ •~A~••* *************** 

034437AF53012AnBD07909530FD2490C9B49 

1\AC: 0800 G<fG1S15 OUVIDORIA: 0800 6442200 

https:tlww7.banrisul co b lbrb/1" -

. m. ' inklt.rbwe4bw.aspk?l.argura= l396&Altura=700&Si ... 

Página 14 de 37 
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Offclo no 219/2017 

Porto Alegre, 29 de junho de 2017. 

Excelentlssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento n::~ deci$~0 judicial, conforme 
oaoos abatxo: 

Processo n° 001/1 .12.0295265-9 
1---

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Paoto 20/0S/2017 

Valor R$ 6.898,43 ,_....__ 

N° Guia de Pgto 001 .17/0079669 

Atenciosamente, 

- v 
Robe~'Vtanna t:scouto Dias 

~~~o Serviço de Pagamentos 

Excele11llsslmo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial , Recuperação de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PHEVJO~NriA CIO t.CTAOO 00 ~IVURANOF 00 SUL 
""'VIÇO oe Pag;o...., .. moa D~re1ona AllmlmstrauvorFmançe,ro 
Avemoa Borges de Medeiros IIMS- 90 1 t 0-900- Po. ro AI =ore_ RS 

--

! 

l 

st J21o 5661/S&Te 
Rob!!rt•· Olas;t»tPe rs gov br 

www r>e r;; !WV /'or 

d 
1 



-
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

OUIA DI! DI!POSITO J UDICIAL REMUNERADO ~da O~i~ll 

001 1710071118 
0.1 • - · l mtaal o 

20/08/2017 
Comerca de Pono Alegre 

Prooeuo
AuiOr 
R•u; 

V.ra ~ O~teiiO Eml)fHIIt1al Rtcupe,..çao da EmprMu e ~16nd .. 
00111 1' 020521U NI1Ur8211~ Oaaaral6till de ro10!116nc:ta 
Joeeft~ Gon~ Olaa 

.Joseflna Gonoetvea Otaa 
~ ~1llnte: PERG$ (INTIIADO) 

CPFICNPJ: 
~..ta: oe21 -Poder Judi~rio eon1a N .. 273454 e 
Vetor; 8.898,43 (aell mil oftocel'lloa e ,.,.fila e ollo l"fttll e qu.renta e trta centavoa) 
~ Do acordo oom aa refettnàas da pretenle gula. o In~ d~ recolhe 80 

... beledmeniO de~rto a quantia lndll':l'da p:aro oródiw •m nome de a partAta, em conta especial 
oom '"'odlmeneoa, moYiman~ade por ordem ou alltDIIzaçlo do juizo pare o pn:101..o 

Es1a gu111 ' destinada 1 um único pagameniO de OapóaiiO Judtc:lat E: vedada a sua reutllizaçlo, sob 
pena do nl o reoonhtcimeniO dos demais pegarrena pelo_.,.. lntormai!Zaôo. 

Oepóeho com cn.quo aer6 efetivado apóa a compensaçio bancária. 

Mauro Ame!81 De suw 

Co~ RS 7 .00 (0.20 URC) 

~--------------------------------------------------
~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

~ PODER JUDICIÁRIO 
~ 

1.• Ga Gu•• 
001.17/007teet 
No~• co O.po1 tant• 
IPIRGS 
C-omere-a l e....., •• de Porto AI"V'I 

~ 

loall u """''to 
20/08/2017 

~ CSTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

~: POOER JUDICIÁRIO 
~:;t 
i:P 411 Cw • 
~ ""' .17/00ft6U 

Nom• do Oepotltanla 
I PEitOS 

[
COrrtlfOI 

Co~c:• u •o~o AI .. , . 

'

O.•• •• c. ........ o 
t0/01/ZOH 

OUIA DE DI!PÓefTO JUDICIAL REMUNERADO 
DI!POSITAR SOiilEHTE NO BANCO 00 ESTADO 00 RGS - BANit~IL 

l•o••••• jco••• H' ou• • P0<1er J~4,.•6rlo 27'U~.e 

1
1 ~P'/C,.PJ IPro .. u o 

1.12 oztnu-t 

I Valbt &.8911.4$ 

Mlondt~- ..... da Patt• 

GUIA DE DEPÓSITO JUDICI'-L ROIUNEAADO 
DEPOSITAR SOMENTE NO I!IAHCO 0 0 E8TADO DO RG8 • BANRISUL 

IC"F/CNI'J IProcuao 
I \2 C2tSII$. 

11 I I I-· """'*~•• c:::J 2,7 Clloqua la~eo N" Chaqua Te lelooo I \lolor 1'.101 ,•3 

- 89680000088-4-----.. -~-,-21-0-10().4--ll-700'1-... ____ '121_~------------- Auttntoceo6o- -V•.., llan«> 

Jl!ll l l ll l ll lllllll llllll l llllll ll l ll ll llll ll~--



Impressão- Banrisul (l -197990G89471) 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPÓSITO JUDICIAL 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A 

AGENCIA 
DATA PGTO 
DATA DtBITO: 
F.QPTO 

DEPOSITANTE: 

GUIA NRO 

0040 
20/06/2017 
20/06/2017 

CONTA: 03.063333 . 9-l 
HORA: 17:26:25 

9998 NSU: 
IPE PREVIDENCIA 

l7/007Q<;6~ 

613565200/897623 
PAGAMENTO 

VALOR DEPOSITO R$ 6898, 43 

CÓDIGO'DF. ~ARRAs: 
89680000068-98431210100-11700796690-621273~5460 
AUTENTICAÇAO : 
:9i:RC000409996897623200620l700000689843 

*w• GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 

····································ft·· ·····-····-·-
03B9421CB21C482C6ACD6D4038DB8CB2A968 

SAc: 0800 6461S1S OlNtOOKAA: 0600 6'H2200 

Page 11 of 16 

https./lww7.l:>anrisul.com.brlbrbllinklbrbwe4hw.aspx?l.arlfll,ra=J.171 &:Altnr.. 6.<~6.s:orsu.. :ZO/Uc>a OJ7 



A 
r, 

-

.. 

- -------

a POõ:J~~/D~CrAR;o i'/1 

}:::ara de Direito Empresarial, Recuperaçao de Empresas e Falências de Comar~ 
de Porto Alegre 
Processo no: 001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8 21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor. ju:>dll ld Guru,dlv~:;, Di"::, (AJG) 
Réu · Josefina Gonc;i'tlvP<i r>•as 
Local e data: Porto Alegre, 17 de julho de :?017. 

CERTIDÃO 

Certifico q ue até o presente momento r - o houve otcndimcnl o ao e-moi/ de fi. 
876 

Dou fé. 

Cezar Lufs Hah~ 
~ E-scnvao 



a ESTADO 00 R IO GRANDE DO SUL 8 PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO 

CERTI FICO que a Nota n2 518/2 017. PXpedida em 17 

de julho de 2017, foi disponibilizada na edição no 6072 no Diário da 

justiça Eletrônico do dia 18/07/2017. considerannn-~P publicada no 
primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 42 da 

Lei no 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.02 95265-9 

04 .2012 . Bo21 o3001) 

(CNJ 

- J o Refina 
Dias (pp . Fernando Soares 

0038130-

Gonçalves 

Wilt 
55493/RS, Francisco Gonçalves Dias 
Júnior 45526/RS e Vanessa 

55334/KS) X Josefjna 
Bitencou.ct 

Gonça~ves 
Dias (sem represantaçâo nos autos) o 

Intimado: ~zzaLuu e CoeLho Advogados 

Associad os (pp . Angelo Santos Coelho 

23059/RS} o * Vistos. Publique - se o quadro 

geral de credores de fl. 872 . CARTÓRIO 

AGUARDA A REMESSA ELE~RÔNICA DO QGC DO 

PROCESSO, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DJE . 

Porto Alegre, 17/07/2017, 

Escrivão(ã ) I Oficial Ajudante 

Assinado ele~ tonicamanr e or u · G d 
Corr ! 1ra aiJtcnlicidade em F .lo : ctn e Do. SiJl Podez· Jud.iciarJo 

https. / ; .,.,., . ~j,.. · ~"·. bL / ver1 r~eadoc:• , i"I'O.r:n•o~ndn oouo '" M, 0 411 •·. 



I·S lADO 00 RIO GRA"'DI po Sl L 

POD ER JUDlCLA RIO 
·1 RlBUNAL DE JUSTIÇA 

DOCUMENTO ASSINADO POR 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICARIO DATA 

l//07no1713h22min 

Este é um documento etetr6mco ossmodo digito/monte conforme MP n° 
2.200-2/2001 de 24/08/2001 OUR m.<:litwu " Infra catrututa UtJ Cnaves 
PtJolfcas l:jfaslleJra -/CP-Brasil 

Pare conferénCIB do conteudo deste documento, acesse, na Internet, o 
endereço https 11\ovww ljrs JUS.brlverificadocs e dla1te n .-:r:~ouintQ 

número verificador O O O() J 2 3 6 1 O 4 8!) 111111111111 1111111 ~ 

l'ágin" 2/2 

--



Oficio n° 232/2017 

Porto Alegre, 02 de agosto de 2017. 

Excelentlsslmo(a) Senhor(a) Julz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisêo judicial, conforme ~ 
dados abaixo: i 

Processo n° 001//1 .12.0295265-9 

Autor Joseflna Gonçalves Dias 

Data Pagto. 19/07/-=20..:..1..:..7 _____ _______ _ _ _ ____ -1 

Valor R$ 6.898,43 
N° Gula de Pgto 001 .17/0090319 

-----------------------------------
Atenciosamente, 

-/ 
. . . ( (_ 7/ 
, - RofHtrta VIanna Escouto Dias 
\_ Chefe do Serviço de Pagamentos 

Excelentlssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperaçao de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

---===~~~=--------------------------------INSTITUTO DE PREVIO~NCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL 
Serviço de Pagamentos - ooretone AdmmlatrabVQ(Financ&oro 
Aventda Borges de Medeoros 10<15- 90 11CHIOO- f'OiloA!eore _ R~ 51 3210.5001 15676 

Robort•·DI<~~GII>I ra gov br 
www lpe,rs gov br 

73 
;; 
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Tr1bunal de Judçe do Estado do Rio GI'Mde do Sul 

ESTADO DO RIO GRANDE DO 6UL 
PODER JUOICIARIO 

Clrt(rto; 

~ 

Autor: 
Nu: 

t DlpallllrM: 
CPI'ICHPJ: 

~ 
Ydr. 
OMa • ,,_ 

IMUNI!MDO 

·-~ ...... de DlrW ~rlal. ReculllfiiÇio de~ ............ 
001/1.12.Q21152115.8 NIUia: Deiàl .... de NGW~de 
JoMfllw~O.. 

~ OonciiMa r:.. 
POGI (INTMADO) 

0821 - Poder Judlcl*lo Conl8 NO: 273464.8 
.... ...,( .... IIIIIDR ~J-Inawnlal .................... --) 

o. IICXIf'IIO awn w ....... leMe de ,._,. gull, o ~ltm&ll ~CI dl!:alllllllt NCOIIe ., •~*' 
deCIOII*1o • qu1t111e .....- 1*11 cridiiD em nome dW '*"" em CIDI'IIIIIII*il! oom Nldl••.., 
moY!melil*fe pGf ardem CIU lllliartziiOio do )ufliD 1*11 o,._. 
e-~ • ...._. • um Onlc:o P91M*» dl Dloó*l Jucldll ~ -t.da •-,. = ..,. • _., 

,_de ... _..._..,....,001 Cllmlil ,...,.,.... .. pelo ...,..liibil~. 

Dlplll*> com chlqulm ~ ICI6I • ~-.ç~o IIM*tL 

ew.: ~ f ,DO (0.20 URC) 

GUIA a. Dm'óerm .JUri8CIA1. -~ * ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 5 POOIJA .IUDIOIMIO DIPOII1M IOIIiiiJfn NO IANCO DO liSTADO DO~ - IIAN...UL 

[W"oa OVII I Dele de lmtuao I"''"'" ·-........ I Canil H' 
001 .17/00tOIIt lt/117/201? OUI ...... ,J • t?'S4M.e 

No01a fi 01-il•"'' ~·~~"'" . , .. ,_ .. 
~Q· 

I . II.OIUHI-1 .... l~M~ r .. ·~· c:_ ...... ....... ,. ..... ,. .. " OIN!t• ... , ... ,. •• • _,., ...... 
mpra111 I ,tltfttlat ,_ .... • ••••• 4:1 

ESTADO DO RIO GRANDe DO SUl GUIA oe ~ .•IDEW.. .... _..DO 
PODER JUDICIÁRIO ocroeiiAR eaiii!NTW NO IIAHCO DO aTADO DO ltGI·IIANMUL 

N• 41 Qula I ~•ta 411• 1-m lado I:"''""'' l:eenta ,.. 
001 11100t011t 1'1117/2017 ou• ,_, Jwlelette 2'1'1414.1 
Nom• 4• o.,..., .. "'- lCI'F/CNOOJ 1, ::;-:'c:u ..... IPEIIOI 
e ..... ,... L~•IMrle 'I OMervtt&o 
c ..... ,.. •• ~.,. AJ.tf'"• ,... .. o ....... ..., ........ .. - .. ....- •• 

,..,.. ••• • fBe .. notu 

c:::J 1 .1 ltoeclt eomftte Q2.7CII .... .... .... ~. T- 1"-... 11.101,41 I 
IIQ121010Q.41171rM'1 .. 1111..,...... 

_...,... __ .... __ 
:1111111111111111111111111111111111111111111111 

--



Impresslo- Bamisul [1500491066652] 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SOL 

PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPÓSITO JUDICIAL 
*••··········--·····~······························· BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SOL S.A 

AGENCIA 
DATA PG'J.'O : 
DATA D~BITO: 
EQPTO 
DEPOSITANTE: 

GOIA NRO 

0040 CONTA: 03.063333.9- 1 
19/07/2017 HORA: 14:50 : 58 
19/07/2017 
9998 NSU : 622317681/021291 
IPE PRF.VIDENCIA PAGAMENTO 

17/0090319 

VALOR DEPOSITO R~ 66,8, 43 

COOIGO DE BARRAS: 
89650000068-98431210100-11700903190-621273454 60 

AUTENTICAçAO : 
BERGS004099980212911907201700000689843 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

0397FOBB9EBC25 9088B8EBOB37E3869AF086 

SAC: 0800 6461515 OWIDORIA: 0800 ~2200 

Page 11 of41 

https:/lww7.banrisul.com.brlbrbllinklbrbwehw.aspx?Largura""137l&AJtura=686&Si... 19/07/2017 
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CrUIA - Pl<.UC.: 1.12.0295265-9 

GUIA - .. ROC.; 1.12,029:»20~-9 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresar'lal Recuperaç!o de Empresas e Falências 
Enlllllelo: Slellt21 feira. 25 de 8<lOSto de 201/11:06 
l'll"'' vu>at...C~.mm br 

SOLICITAMOS O RECOLHIMENTO DE UMA GUIA DE ATOS ISOLADOS PARA PUBLICAÇÃO DO 
QUADRO DE CREDORES DO PROCESSO SUPRA, NO VALOR CORRESPONDENTE A 1158 

Kl S , DEVENDO SER EMITIDA NO SITE DO T JRS (LINK ABAIXO): 

http:/lwww.tj ra.jua.br/slte/processoa/emissao_gula_pagamento_despesaa/gula_de_atos_ieolados.html 

SOLICITAMOS, AINDA, A REMESSA DA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO VIA F -MAIL, PODENDO, 
PO$TERIORMENTC, 3 CR J UNTA DA AO:) AUTO~ . 

.-ona AuaecaAaeo • •• 
CAIII>tWIMVon 4<00 -lmpr-. 11-~<IW..,.,..•••'~'" 

""" 11--"lo lle Ome!H, n• SO, Nla m ... andtt. ,_ c-• . "*'lO •• 
-., ...... do ..... ' "'"' Altgf'l • IIS Cl' tO I 10.230, 
IOMt:l210-&710 O 3210-&1~ 
_.. .......... ~-.. ,.., ..... 
l'lrl '911llrMU • • , rtWJitu • tOC:I11UQlO ~O pt'Otllt..O tfega lufw-rnaçAI) ltuA «t-00. dO ,..,._,,,uf 
Olto.t ko{a)ll<'.(•) ,....,.._rellu Qllll O lttndii'Mnto rtellbldo, POdlrli ajudar Mv~rwlo 

~~:~ 

· bltps://we bmai I. tjr .. jus. br/owt&/':'c1t:- IrCm&ct-=IPM N ~& 'd -
. o te 1 - RgAAAAB Y cfNdLflA1·s ... 2510812017 



Retransrnitidas: GUlA- PROC.: 1.12.0295265-9 

Retransmitidas: GUIA- PROC.: 1.12.0295265-9 
Mall Dellvery System LMA1Lt:K-UAEMON(glarnle0155.emall.locaweb.<;om.br] 
Enviado: sexta-feira, 25 de agosto de 2017 11:06 
Para: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 

Página 1 de 1 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de 
destino não enviou uma notificação de entrega: 

('...ru..:.r 
Assunto: GUIA- PROC.: 1.12.0295265-9 



1 nbunal de! Ju,t•çn do btado do Rio Grande do Sul 
hnp:t w" w.ljrs.jus.br si te _phptguias pagamentos/impressao.php 

~:~Tt ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
~~~óa~Gu~~~----.---no~m~A~~~F~m~.=~·~~~ 

GUIA DE ATOS ISOLADOS _ ______________ .~.-:001 1710166996 2510812017 

Proces11o 001/1.12.0295265·9 
N;;~turez11 Custas óo Atos Isolados 
Pag,.nte JOSEFINA GONÇALVES DIAS 

TABELA DESPESA (Qtde) 

Despesas com Publicação de Ed•tat (1 158 carct) 
.-.... cu"t"" dJJUi dUi:l :l na proporçao de 100% 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Vla 1-'0<ler Judiei& rio 

VALOR 
11n AO 0 ,1000 R$ 

TOTAL»> 115,80 

I 

GUIA DE ATOS ISOLADOS Data da r m,ss[] 
__ _;:2:..:;51;,;;.001201 1 

... OC:e$SO 00111.12.0295265·9 
NctlUII'.JII Cus~as MAIM l'lcM.dos 
Paga• JOSEFINA GONÇALVES DIAS 

TABELA DESPESA (Qtde) 

- -- uospesas com Publlcaçao de Edital (1158 carct) 
>>> Custas apuradas na proporçêo de 100% 

J '2 .. 

VIa da P1rte 

VALOR 

115.80 O 1000 R$ 
TOTAL>» 115,80 

-~·•--••• ..._.•••-•oou._. ....,...., ·-...,••••• ~oooUou·.-ooouo•-•• .......... o o o o ooooOo oooooouo•oou~ ...... •••••••••••~••••-•• 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Si te do TJ 

_ PODER JUDICIÁRIO VIa do Banco 

. .. GUIA DE ATOS ISOLADOS ..,. Ih o..... DOlo OI! Lm~u o 
~ ... ,~ 001 17/016G996 ?5/08/2017 

~WN.O.C~ClNÇALik~ OV.S 
... ~ICNPJ ;.roe..=--,-:-o - - - ----- I t-- or 
lfl··~ lool/1 12ll<t952G'.-Q - - 1 IIMoedA<Utf8111t D 27Ch-· o I_ 11 
~==~o PAOAMeHTO :K>Mt;N rE POOERA SER EFETUADO NO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL . BAHRISUL--

nmmiliiil~flfllffllmilHfflm 11 ~ ~~ 111111 
""'"n~wçao Mee8tlll:ll ·FICHA OF CAJXA 

~·--· ··-···· .. ········-············-·-·········· ···-···-············ ... ···--................ _ ..... ~--.~-~~--············--·-····-··· ····-~~·····-~·····--~······-······· 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE CUSTAS JUDICIAIS 

BANCO DO ESTAOO DO RIO GRANDE 00 SUL S . A 

AG~NGTA 0026 CONTA : 35 . 024740 . 0- 2 
DATA PGTO 29/08/2017 HOHA : 15 : 23 : 21 
DATA DtBITO : 29/08/ZOl/ 
~OPTO 9998 NSU : 829112/~59661 
DE~OSITANT8 : JOSEF TNA GONC~LVES DJ~S 

Vl\T.OR OEPOSITO : R$ 115 , 80 

CÓDIGO DE RARRAS : 
89690000001 - 15800041111 - 0/017092410-01170166996 

AlJ'I'ENTICA<,:AO : 
HERGS00/.69998~596642908?.01700000011580 

••· GUAROE ESTE COMPROVANTE www 

0348059F38A4EB1344868277J77CE488RR75 

SAC: 0800 6461515 OUVlDORIA: 0800 &442200 



EOTAI>O tiO I!UU \iJ<ANDE I> O SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Quadro de Credores - In•o~vênci• 

VdLa de O~reito Empresarial , Recuperação 

de Empresas e Falências Comarca de 

Porto Alegre . Nat,l:Lt:=.<:cl : oec.Laratória de 

Insolvência Processo : 001/1 . 12 . 0295265-9 

(CNJ : . 0038130 - 04 . 2012.8 . 21.1001). 1\utor ; 

Josefina Gonçdlves Dias. Réu : Josefina 

Gonçalves Djas . Objeto : O Administrador 

d~ insolvente supra, em c;onformldade com 

o art . ~68 e § único , do Código de 

Processo Civil , apresentd o Quadro-Gernl 

de Credores , ficando intimados todos 

estes para , no prazo de 20 (vjntP.) dias , 

que lhes é comum, a c;ontar da publicação 

deste Edital , alegarem as suas 

preferências , bem como a nulidade, 

simulaç~o , fraude, ou falsidade de 

dividas e contrato~, bem como , uu mesmo 

prazo, impugnar, querendo qua1squer 

créditos : QUIROGRAfÁRIO : Aspecir 

PLev1déncia 

Ban r·isul S/ A 

Bonsur:f->c;so S/1\ 

R$ R$ 33 . 630,72; Banco 

R$ 3 6 8 • 2 7 2 , 3 ., ; Banco 

K$ 103 . 3~9 , 00 ; Caixa 

Econômica Federal R$ 44 . 691 , 60; 
Claudionor Schater Sarat E Nilzo 

Terczinha Cunha Da Silva R$ 
293 . 551 , 62 ; Portocred S/Acr6dito, 
b'in ... mciom~ttLO E InvestimenLo R$ 
35.830 , 40 . 

Porlo Alegre , 25 rlP agosto dt 2017 

S~RVIDOR : ce~ar Luis Hahn , Escrivão 

Designado . JUÍZA: Eliziana dA Si~vc1ro 
J:>urez . 



PAGO 
(1.158 CARACTERES R$115,80) 

CERTIDAO 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta dota, remeti cópict 

do presente edital para publicação no DJE. 

c:ctsar "" Slt\:Ja ctC.\7CiS, 
C~'ClC\C. SCr"Ci"CiNTC21 

A'\C\T.: !l.%A6•8Z77. 



QGC- PROC.: 1.12.0295265-Y Pá~;ina. 1 de 1 

(.[)~'-} 
QGC - PROC.: 1.12.0295265-9 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviado: terça-feira, 29 de agosto de 2017 17:24 
Para: DAG - Publicação de Editais [OagPubltcEdltaiS@tj.rs.gov.br] 
Anexos: Edital 00120172R70Q74_2908~1.0dt (19 KB) ; 11202~!:i2Ci:19.IJI,lr (21K6) 

Boa tardei 
Seguo cópia do QGC do ptocesso supra para UMA publicação conforme guia paga 
em anexo. 

PODER JUDICIARIO • RS 
CBrt6rlo dll Vara de Direito Empres~~r/11/, Recuperaç4o de Empresas e F1118nclas 

=tua Manoel to de Orntala!;, no 50, sala 803, 8° onder, 
Foro Central - Prédio li, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre RS 
e-mail fruoacentvfac@ti.rs.qov.br 

Para agilizar seu atendimento e locallzaçlo do processo, traga informação atualizada do mesmo! 

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento rec::ebldo1 podcr6 ajudar enviando 
mensagem para: secretariacai@ti.rs.gov.br 

· hnps://wcbmajl.tjrs.jus.br/owa/?ae=Item&t=lPM.Notc&iu- RgAAAA8YcfNdLtlAT5... 29/08/2017 



R e 
Ma 
Env 
Par 

A 
dl 

A 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao 
Ministério Púb\ico. 

Em 30 de agosto de 2017 

c2sar "" s1c.ua ~c.ues, 
DFlClG\C. SCr'CiUCiN.,Ci, 

"'"., .: !1.~96-e%??. 

y-
~ /1"#~~/r--J -,~ ..... ~ 

/ 

-· 
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Ministério Público do Estado do Rio Grande cio ~~~~ 
Promotona de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
v ARA DE DlRElTO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1 .12.0295265-9 
MASSA INSOL VF.NTE: Josefina Gonçalves Di~ 

MM . .luía: 

Recebidos estes autos em decorrência dos 
despachos de fls . 856, item 3. e 875, item 2. 

De referir que não houve prestação de contas 
por parte do ex-administrador, mas apenas esclarecimentos por parte do 
atual reprt!senlante da massa falida, prt!sentes às fls. 839 a 845, dando conta 
dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente processo. 

Destarte, dado que presentes nos autos os 
extratos bancários do período anterior à geslão do atual administrador 
judicial. ml'lni restn-Rc o Ministério rúblico pt:la homologação do plano de 
pagamento constante à 11. 842, em conformidade com o Quadro Geral de 
Credores presente à tl. 872, já remetido à publicação. fl . 876. 

Porto Alegre, aos 31 de agosto de 20 1 7, 
quinta-feira. 

Promotoria de Just oo;a de r aléncias e Rccupern.çiío de I::mpresus de Pó rto Alegre 
Av. Aureliano de Figueiredo Pmto, 80 'i0 Jorre 1\orte - ("EP 90050190 - ~rto Ale~re. R 1\ Fone 

(51 \l?<l!\ 1445 e moi I. pjfc@mprs_mp_br 

.. 
o· ... · .... ·'.f: 

~ • ' ... 
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ESTADO DO RlO CfR.I\NDE DO SUL 
PODEK JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vi c:; tos_ 

1.Passo à análise da questão quanto à fixação de 

honorários ao ex-Administrador nomPr~rln. o qual foi substiturdo medionte 

a decisão de fls. 720-v (21.08.2015), tendo prestado compromisso em 

~ 14.05.2014, conforme referido à fL 724. 
Considerando que o profissional atuou no processo pelo 

perfodo de, aproximadamente, 1 (um) ano e 3 (três) meses, tendo se 

manifestado às fls_ 266/271, 463/465, 492, 615/616, 633/634, 698, 704, 

sendo que algumas vezes na condição de credor, pretendendo a 

\ habilitação do seu crédito, não tendo realizado atos significativos na 

respectiva função de Administrador, fixo como honorários ao ex

Administrador Claudionor Schafer Sa1 dll, pela respectiva atuação, o valor 

de R$ 1.000,00, (um mil reais), observando os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade, bem como pelo fato de ser necessária 

a fixação de honorários ao atual Administrador nomeado. 

2.Com relaç()o à prestação dP. ínntas, consider.:~ ndo que 

os ativos que ingressaram restringem-se aos valores descontados em 

conta-corrente da devedora, intime-se o atual Administrartor para qug 

informe se foram efetivados todos os depósitos desde a respectiva 

determinação e, caso negativo, deverá informar quais as parcelas que 

não fo• dm depositadas, com posterior intimação da devedora para a 

regularização. 

3.Certifique-se/aguarde-se a publicação e o decurso do 

prazo referente ao edital de fi. 892. 

4 _ TPndo em VISt O que U planO de pagamentO foi 

apresentado pelo Administrador na data de 18.10.2016, há quase um 

ano. portanto, intime-se o Admlnic:trador par.:~ que inrurme o saldo 

Número Verificador: 0011120295265900120l72941HU5 1 
001/1.12.0295265·9 (CNJ:.0038130-04 .2012 .8.21.3001) 



ESTADO DO RIO GRANDE DO Stn. 
r'UUI::K J UJ)l(.; lÁ.t<.lU 

atualizado dos ativos da massa insolvente. juntando os extratos 

atualizados, inclusive para f ixação dos seus honorários, observando o 

valor referido no item "1", supra. 

S.Preclusa a presente decisão (item "1"). expeça-se 

alvará ao ex-Administrador, procedendo ao saque da conta de fi. 844. 

6.Com a manifestação, vista ao Ministér io Público. 

Intimem-se. 

,........ 

I tZ1 0 
.ltll~/ ~/ 

~~~~ ~.>.., 
' o I .; v _ _ } ~.;, 

el et.xQn · co J 
www.tjrs.jus.br 

Dil. Legais. 

Porto Alegre, 04/09/2017. 

Elizlana da Silveira Perez, 
Juíza de Direito. 

F .. tA A'"" doeumonto AI~Wfõnoco oooi!I'"I.C.UV c1Jvlt4fmonliliJVI 

89"'lw11o ELIZIANA DASILVI:IRA f'(REZ 

N" de Sônc do eertcf!C&do. OOCE01 E4 
DatA e hora da assinatura ().1109/2017 19 07 ?1 

r ota ... ,.,,,.6, .... uu WIIUowo IIOS!O OO<IIJmftnln, eeesse, !'la Internet, o Mdereoo hltç>:/lwww ''"jus hrlvet•tle.óocs 
• dtg '" u ""QUI",. nUmero .. rol.cador. 001112029520!i90012017?94HI05 

ll~llllllllllilllllllJUIIIIIJ~ll~ll~llllllllllllllln 11 I 

Nú mgro Vcrifi c odor: 001ll20Z~:1ZG!í900l.2Ul /.l 941805 2 
001/1.12 .0295265-9 (CNJ: .0038130-04.2012 .8.21.3001) 



\~ '=.STADO DO RIO CnANOC DO SUL 8 PODER JUOICIARIO 

expedida 

CERTTDAO 

CERTIFICO que a Nota 

em 11 de setembro 

no 688/2017 . 

de 2017. foi 
dis!)onil:illzada na edição nu 6111 no Diário da justiça 

Eletrônico do dia 12/09/2017. considerando-se 

publicada 11u primei ro d !a útil que se seg uir, em 

conformidade com o art. 4º da Lei no 11.419/2006. 

Dou ré. 

001/1 . 12 . 0295265 9 (CNJ 

0038130- 04 . 2012 . 8 . 21 . 3001) 

Jose fina Gol'\çalves (pp. 

Fernando Soares Witt 

55493/RS, Francisco Gonçalves 

Dias Júnior 45526/RS e 
Vanessa Bitencourt 

X Josefina Gonçalves 
(~em represenl:ciça:o nos 
Im::!rnactos : Cláudionor 

55334/RS) 

Dias 
autos) . 

Schafer 
Saratt ex- administrador (pp. 
V~nessd Bltoncourt S~JJ4/RS , JOdO 

Augusto BitPncourt 65314/RS e 
Domingos 

42694/RS) 
dos Sanl.n"" 

e Mazzardo 

Advogados Associados 
e Coelho 

(pp . Anqelo 
Santos Coelho 23059/RS} . Vistos. 

: . Passo à análise da quest~o quanto 

à rixaç~o de honorários ao ex

Administrador nomeado , o qua.l foi 

Azsl.. '"do "'Let1 onicamente por Rio G • 
Col"fira a·••.,"tJ.'o' • • ranoe Do Sul Podo. Judh:lario 

• w " >.Q.:>cte "'"' .o~tpc, '"""""' tj s • .b 
· r .,u •. r v~ ic•dac• , in(ormando 0000360764723. 

~ 
~ 

Páqitld l / 4 



\\~ EST/\00 DO RIO GRANDE DO SUL e PODER JUDICIÁRIO 

substi tu 1do rrediante a decisao dP 

t l s . 720-v (21.09 . 2015} 1 tendo 

pre~tado r.ompromisso P-m 14.05 . 2014, 

conforme referido à fl . 724. 

Con~ ide r ando que o profi !'l~ional 

atuou no proce~!:!o pelo pcriodo de , 

aproximadam~n-e, 1 (um) ano e 3 

( t ~:·ôe) me;.Je;,, teuuu :;,e manifP.~t.Jdo 

às fls. 266/271 , 463/465, 492, 
615/n1 n, .::;33/634 , 69 9 , 70"1, .::.~uuo 

que ãlgumas vezes na condiçao de 

credor, prQ t endendo a habi litaç~n 

do seu c réd1to , nAo tendo realizado 

atos signif cativos na respectiva 

funçao de Administrador, f1xo como 

honorários 

C! aud1.onor 

respectiva 

1.000,00, 

observando 

ao 

Schafer 

atuaçélo, 

(um 

o~ 

ex-Admini~rrctdor 

SaraLt , Fe lcl 

o valor de R$ 

mil rea1s), 

crit:érios da 

proporc~ona li rl~dQ Q ra~oubilidade , 

bem como pP-lo futo dP. Jer 

nece~sária ~ flxaçélo de honorári os 

a o atual Administrador nomeéldo . 

2 . Com relaç~o de 

contas , consi derando que o~ at1vos 

que ingressaram restri ngem-se aos 

valo.L e::5 ae~contados em conta-

corrente da devedora, intime-se o 

1\dmini,:,ttctUUL para que 

informe se foram efQti vados todo3 

AG G.inat~:> • l &er onir""'"'" "• ?O"' Rio o~ancle Ou :sul l'OO~r ,Judiciario 
Confüa a ut:Pnt icidade em h~tps '""' t ro • .br •n .1. " '" , inCorman(!o OOOO.l607Ei4723. 

~ 
~ 

P!qina 2 4 



\\t' ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 8-PODER JUDICIÁRIO 

os depósitos desde a respectiva 

det:erminação e, caso nAgativo , 

deverá informar quais as parcelas 

que n5.o f or<:un dcposit.:~.d.:ls, com 

posterior intimação da devedora 

paLa a reqularizaçao . 3 . Certifique-

5C/aguarde-~f' 

decur:'io do 

a publicação 

prdL.o referente 

e o 

ao 

edital de fl . sq2 . 4 . Tendo em 

v ista que o plano de pagamento foi 

apresen~aào pelo Artm1nistrador n a 

data de 18 . 10. 2016 , há quase um 
.=~ no , port.:lnto , intime-,:)t< u 

Administrador para que informe o 

saldo atualizado dos a ti vos rl;=j 

massa insolvente , juntando os 
e xtraLos atualizados , int:lu.sive 

para fixaç~o dos .seus honorário::~ , 

observando o valor referido no item 

-1- , supra . ~ . PrRclusa a presente 
decisao (item " 1") I expeça-se 

a v ex Adm1n 1st: rador, 

procedendo ao saque da conta de fl . 

944 . 6 . Com a manifP~tAç~o , vist .:~. ao 

Ministério Público . Intirnern- sa . 
Dil . Legal::s . 

Porto Alegre. ll/09/2017, 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 

AE~Lnaao ~lettonicamence por Rio Grande Do Sul Poder Judíciario 
Con fira autenticidade 1'!111 1

1 t:.ps;//w....,.·. rjra.jus.br/ • içadOCS, intorm;;ndo Onnn1C0?,<17:l:l. 



DOCUMENTO ASSINADO POR 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDIOARIO 

DATA 

11(09/ LUl I 1 '>h56min 

ésto ~ um documento etetr6nico assinado dtgitelmente conforme MP n° 
2.200-212001 d9 24108/2001, que mslltu/u a lnfrR-R.~frutur:~ do Chavc3 
T'vblir;c~ Bt dlilfelfa- tC.:P-Brasit. 

Para conferêncta do conteúdo deste documento acesse, na mternet. o 
endereço https llwww. t;rs.JuS.br/veriflcacJocs e dígito o seoumtA 

número venftcador o o o o 3 6 o 7 6 4 7 2 3 ~ lllllm~~~~~ ~ ~~~~~~fi 

... _ 
' 



DAL BOSCO 
A O V O G A O O S 

EXCELENTiSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, 

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE 

PORTO ALEGRE I RS 

PROCESSO W 001 /1.12.0295265-9 

CNJ : 0038130-0(.2012.8.21.3001 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, já qualificado. por seu 

procurador signatário , nos autos da ação que contende com JOSEFINA GONCALVES 

DIAS, vem ã presença de Vossa Excelência para dizer e requerer o que segue: 

À vista da sentença acolhendo a pretensão do BANRISUL, com o intuito de ~ 

resguardar qualquer nsco de eventual publicação que não chegue ao conhecimento rln Jg 
credor, requer que as int1mações em nome do BANRISUL, sejam dirigidas exclusivamente a ~ ... 
sociedade de advogados DAL BOSCO ADVOGADOS. inscrita na OAB/RS n° 1.405, e dos éll r-.) 

::arlvna::\dos GUSTAVO DAL BOSC01 e PATRiCIA FREYER:-. ambos inscritos na OAB,. ~ 
conforme relação descri/a em nota de rodapé, respectivamente, sob pena de nulidade

3 
dos ~ 

atos processuais posteriormente praticados. ~ oJ) 

~ 
~ 
~ 

Toi"TT'Io~ on, que ..,.,u~:: deferimento. 

Porto Alegre. RS, 15 de se bro de 2017. 

Patrícia Freyer 
OAB/RS 62.325 

/ 

' OAB/RS s.t.oza, OABI:SC Z9.1199, OAB/PR 58.222. OAB/SP 348.207, OAB/MG 151.611 OAB/GO 39 881 OAB/ES 22 103 
OAB/AM 1036A, OAB/AL 12.186A, OAB/AC 4.181 , OAB/RJ 186.953. OAB/RN 1.064-A, 

0

0AB/AP 2.639-A ' OAB/BA 42'435' 

~.A~~~~p~·::.~t4-~.Ag~o:,P~~9::·3~-~~~!~:p~~:7~~~.~A~~~· 4~~!"gA6B~;~-:~~~MT9 M18.6731A: OAB/MS 1 Ú45: • 
OAB/RS 62 325 OAB/SC 30 617 A OABIPR • I A 13.648-A. 

p.233, OABiAL 12185*, OAB/DF 5.2 ~72 o OAB/~~ ~~~·.4~:B/SP 348.30Z, OAB/MG 151.805. OAB/GO 30 905A, OAB/ES 

0~~1af'§ 1~~:":;v~:~~~=~~~~=~ll~o;;;~~~.;~~~~n:. :,:~d;~~-~~e~l~s ~ ln~maçOes pela publicação dos atos no orgao 
pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem doa Advogados d~~re~H. lgure apenas o nome da sociedade a que 

Rua Chaves Barcelos. 27. ConJ 1001/1005, Centro H1stónco. Porto Alegre, RS, (51) 32o1 32oo 
Porto Alegre I Pa .. o Fundo I Florianópolis 1 Curitiba 

www dalboscoadvogados com br 

.
.s: 

f.R 



OfiCIO n• 25212017 

Porto Alegre, 29 de setembro de 2017. 

Excelentlssimo(a) SAnhor(a) Jui7(A) 

Informamos a Voaaa Senhoria o cumprimento da decialo judicial, conforme 
dados abaixo: 

Proceuo n° 001/1 .12.0205286-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 15/0912017 
Valor R$ 5.702,64 

N° Gula de Pgto 001 .17/0114579 

Atenciosamente, 

\ 

RotMl~a Vianna Eacouto Dias 
Chefe do Serviço de Pagamentos 

_/ 

Exoclontfooimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperaçlo de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVl~Nr.IA 00 ESTAOO 00 n10 OAANoe 00 SUL 
Servioo de Peoomenlo. - nl,...lon• AdminlolrlltJvOinnanc;e~ro 
Avenida Borges de Medeiros. 1945 -110 111>-1100- Porto Alegre- RS 

51 3210 -5001/0070 
Roberta-Dias@lpe ,. 110v br 

www ·~ rs 90v.br 
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lmpresalo- Bamisul (1SOSSOS766906] 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SOL 

PODER JODICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPÓSITO JUDICIAL 
··--················································ 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SOL S.A 

AGENCIA 
DATA PGTO 
DATA DtBITO: 
EQPTO 

0040 
15/09/2017 
l~/09/2017 
9998 

CONTA: 03.063333,9- l 
HORA: 16:56:29 

NSO: 639679156/071964 
nEPOSITANTEa X~E rREVXO~NCXA PAGAMENTO 

GOIA NRO 17/0114579 

VALOR DEP08ITO : ~~ ~702,64 

CÓDIGO DE BARRAS: 
89680000057-02641210100-117011457g0-62l273454ôO 

AOTENTICAcAO: 
BERGS004099980719641509201700000570264 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

039564E3CF3C24A4FFOA97FFAA91089B0642 

Page 17 of23 

bttpa:/lww7 .blmrisul.com.brlbrbllinklbrbwehw.upx?T .argura=-13 71&Altura-686&Si... 15/0912017 



w ESTADO DO RIO GRANI>E DO SUl. 

~ PODER JUDICIARIO 

~ 

COMARCA DE PORTO ALEGRE= 
VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RéCUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 
Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP: 90110230 Fone: 51-3210-6500 

Processo 
no: 
Natureza: 
Autor: 
Réu: 
Data: 
Local: 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

001/1.12 .0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2017 .8.21.3001) 

Declaratória de Insolvência 
josefina Gonçalves Dias 
josefina Gonçalves Dias 
13 de outubro de 2017 
Vara de Diretto Empresarial, Recuperação de Empresas e 
Falências 

OBJETO: procedi o encerramento do QUARTO VOLUME dos autos do processo 
supramencionado, e, abrindo. em consequência. o QUINTO volume com o 
número de fls .. Nada mais. 

cezarhcmn 
6?.-170 001 '2017/34211822 OOlil 2 0?9)2r.s g {CNJ 00181 ~o 
04 .2012.8.:1. i001) 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
~ODeR JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 
0038130-04 .012 8 21 3001 

Declaratória de Insolvência 
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w ESTADO 1>0 RIO GRANDE DO SUL 

~ PODERJUDJrTÁRfO 

~~ 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA UI: UIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 
Rua Manoelito de Ornellas, 50- CEP: 90110230 Fone: 51 -3210-6500 

Processo n2: 
Natureza: 
Autor: 
Réu: 
uata: 
Local: 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

001/1 .1/ 0 295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Declaratória de Insolvência 
josefina Gonçalves Dias 
josefina Gonçalves Dias 
13 de outubro de 2 0 17 
Vara de Dire•to Empresarial, Recuperação de Empresas e 
Falências 

OBJETO: procedi abertura do QUINTO VOLUME dos autos do processo 
supramencionado, com o número de fi . . Na 

rezarhahn 

62-169-001/2017í34" ·1778- 001/112 0::!9S265 Q (CNJ 0038130 
Q,i 2012 .8 21 _jQ()l) 

1 
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ft •;lo.f'ADOI>O RIO GRA" H ,UOMI 

{.';"~ PODER Jlffi iCJARIO 
~....__. 

j uizo: Vara de Drreito Empresanal. Recuperação de Empresas e Falências de Comarca 
de Porlo Alegre 

Processo nó: 001/1.12.0295265-9 {CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: josefina Gonçalves Dias (AIG) 
Réu: Josefína Gonçalves Dtas 

Locar e data: Porto Alegre, 13 de outubro de 2017. 

CERTIDAO 

Certtflco que decorreu o prazo leqal sPm CJllê houvc!;:;ç pronu••Lfdrn<.'nto nem 
impuy11dc.ao ao quddro-geral de credores, disponiblliz do no Diário da justiça Eletrônico 
do dia 01/09/2017. Ediç5o no 6.105. Certifico, outross· • que não houve atendimento do 
Administrador judicial à detPr mmação cont' i ns / "" 4 do dc~pacho dt:' fls. R95/895 vcr:::oo. 

Dou fé. 

,,.,, ; o J(J 



. 
ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL 

PODER JUDICIARIO 

Comarca de Porto AlegrA 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre 

COMPROVANTE DE EXPEDIÇÃO 

ALVARÁ AUTOMATIZADO 

Alvará de Autorização N°: 001 17/000131 973 

Valor do Alvará : R$ 1.000,00 (Um Mil Rea1s ) . 

Despesa Bancária: R$ o.oo 

Valor lmp. Renda: R~ 0,00 

Processo: 00111 1? O?Q526S-g 

Assinante: Ora G1ovana Farenzena 

Natureza: OectaratOrta de Insolvência 

Beneflclarlo: Claud1onor Schafer Saratt- ex- administrador 

Pessoa Flslca 

CPF: 183 009 520/04 

Autor izado: Claudlonor Schafer Saratt- ex- administrador - CPF· 183.009 520/04 

Tipo de Resgate: ORDEM DE PAGAMENl O 

Disponlvel a partir de 16/10/2017 em qualquer agênc1a do Banco do 
Estado do Rfo Grande do S ul 

Do val<?r do Alvará serêo descontados os valores referentes a despesa 
bancána e Imposto de Renda Retido na Fonte, quando houver. 

Porto Alegre, RS , 17 de outubro de 2017. 

:: 
.r 
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• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 8 PODER JUDICIÁRIO 
~ ~ 
~ 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota n2 79312017. expedida em 17 
de outubro da 2017, foi disponibilizada na edição nQ 6136 no Diário 

da Justiça Eletrônico do dia 19/J 0/2017, considerando-se publicada 

no primeiro dia l'ltll que se !>eguir, em conformidade com o art. 4° 
da Lei no 11.419/2006. Dou fé. 

001/1.12.0295265-9 

04 . 2012.8 . 21.3001) 

(CNJ 

- Josefina 
Dias (pp. Fecnando Soares 

0038130-

Gonçalves 

Witt 55493/Rs, 
Francisco Gonç~~vo~ Dias 

Júnior 45526/Rs e Vanessa 

55334/Rs) x Josefina 
Bitencourt 

D.ias 
(sem representação nos autos) . 

Gonçalves 

InLúnado: Claudionor Schafer Saratt ex -

admini::strador (pp . Vanessa Bitencourt 
55334/RSr João Augusto Bitencourt 65314/Rs e 

Dontingos do~ santos Bitencourt. 42694/RS). 

ORDEM DE PAGAMENTO À DISPOSIÇÃo EM QUALQUER 

AGtNCIA R.lHTRl.s;tJL •:tm nome de Claudj onor 
Schafer sarat t. 

Porto Alegre, 18/10/:>017, 

Escrivão(ã) J Oficial AJudantP 
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ES1ADO DO RIO GKANDh !lO SUL 

PODER J UDIC I AR lO 
TRIBUNAL D E JUSTIÇA 

DOCUMENTO ASSINADO POR 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDIOARIO 

-

DATA 

t8/lU/ LOl/ 08h43min 

Este é urn documento eletr6níco assmado digitalmente conforme MP no 
2.200.212001 do 2410812001, que mstitufu a lnfra-A.<:trutur:J de Ch~ves Púb/ioat~ Brostl~trv - ICP-I:irasil 

Para conferencw do contotído destiJ documento, acesse. na mtemet, o 
endeteço llttps"/lwww tjrs.Jus.brlverificadocs e digite o senuinte 

número vRrificador O O O O 3 6 4 1 3 7 121 11/llll/1/ll/lll/111 

Página 2/2 
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Oficio n° 265/2017 

Porto Alegre, 27 de outubro de 2017 

Excelentissimo(a) Senhor(a) Juiz(a} 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da doci~ao judicial , conforme 
dados abaixo: 

Processo n° 001/1 . 12. 02Q5265-0 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagtc. 24/10/2017 

Valor R$ 5.702,64 

N° Guia de Pgto 001 17/0129655 

Atenciosamente, 

Rcberta ViAnna Eooouto Oict5 
Chefe do Serviço de Pagamentos 

Excelentíssimo {a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, RecuperaçAo de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVI~C~ 00 ESTADO 00 RIO GR.uiO~ 00 3UL 
SefviÇO de Paoamentoe - o.retoo.o AOrrnntstnltJIIOIFII'I~ 
Avenida Borge• de Medelroe. 11145-90.110.900- Porto Alegre- RS 

51 3210.5881 /5678 
ROberte·OIN~•pe I'S gov br 

www ~pe rs gov br 

• 
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ESTADO DO RIO ORANDE DO SUL 
PODER JUDICIARtO 

•De r • 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ll!JTADO DO lUO GRANDE DO SOL 

PODER JODICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPÓSITO JUDICLAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SOL S. A 

AGENCIA 
DATA 'PC'l'O c 
DATA DÚI'l'O: 
EQPTO 
DEPOSITANTE: 

0040 CONTA: 03 . 0U333.9-l 
24/10/~017 HORA: 16:57:01 
24/10/2017 
9998 NSO: 650979336/103407 
IP!: PREVIDtNCIA PAt:AMENTO 

17/0129655 

VALOR DEPOSITO R$ 5702,64 

CÓDIGO DE BARRAS : 
89690000057-02641210100-11701296SS0- 62127345'60 

AOTENTI CAÇAO; 
BERGS004099981034072410201700000570264 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O~D8lDFlE35ff1513852077032B05956149g 
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bU:pa://w917.Nnrlsul.CIOUl.~hw •-"' -~ ~·.--e-a-137lctAltura=686&Si.. 2411012017 



w PõD!iRiUDlc'íARiO 

Jurzo: Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Comarca 
de Porto Alegre 4 
Processo nll: 001/1.12.0?95265-0 (CNJ:.0038lJ0-04.20l2.8.2l...:WUl) 3 ~ 
Tipo de Ação: Declaratória de Insolvência 
Autor: joseflna Gonçalves Dias (AJG) 
Réu: Joseflna Gonçalves Dias 

Local e data: Porto Alegre, 24 de novembro de 2017. 

CERTIDÃO 

Certifico que decorreu o prazo da No a 
houvesse novo pronunciamento da 

Dou f~. 
sem que 

CN), U(t H:ll30-0r~.20D 8 ?.1 3001 

1 
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. . . . -

-------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNj: .0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

1) c-iente da certld5o de fi. 906. 

2) Intime-se, novamente, o Administrador para dtender o 

determinado na NE 688/2017 (fls. 896/897). pois seu dever legal, bem 
como impulsionar o feito. O seu silêncio será inter,.,retado como renúncia 
ao encargo. 

3) Cadastrem-se os advogados do credor de fi. 898, para 
intimação quando necessário. 

Porto Alegre, 27/11/2017. 

Ellziana da Silveira Perez, 
juíza de Direitu. 

Este o um docut!~o~nto &IOirOnico aul~ d!gllofuwmre por 
Sillf13lárlo: tl.IZIANA OA SILVEIRA PCREZ 
NO do ll6rla do .... unwoo· UUCE01 e• 
Deaa e M<e ela -neluro :U/HI?CII7 15 21t lEi 

P8!11 ccnr ... onda do concetJ<JO def!e ducum.ocu, eeease, AA lnt~l. o &'lder~ IY.rp:ifwww.ljrs jus brlviiOACIIOOcs 
• Cl~g,lo o MQ\Jillle numero ""flficador. 0011120295:>RSQtl()1:lOt ?3000 to; 

l~l/lllllll/1111111111111111111111111111111111111111111/ll 

Número Verificador: 00111202952G59001L0173993167 1 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

/ 
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a ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 8 PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CFRTIFICO que a Nota nQ 913/20 17. expedida em 27 

de novembro de 2017, foi disponibilizada na edição n° 6162 no 

Diário da justiça Eletrônico do rlla 28/11/2017, considerando se 

publicada no primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com 

o art. 40 da Lei no 11.419/2006. Dou fé. 

(CNJ 0038130-001/ 1 . 12.0295265-9 

04 . 2012.8.21.3001) - Josefina Gonçalves 

Witt Dias (pp. Fernando Soares 

55493/RS, Francisco Gonçalves Dias 
Júnior 45526/RS e Vanessa Bitencourt 

Gonçalves 55334/RS) X Josefina 

Dias (sem representação nos autos) . 
InLl.mddo : Mazzardo e Coelho Advogados 
Associados {pp . Angelo Santos Coelho 
23059/RS) . * Vi.5tU!:>. 1) ciente da certid~o 
de fl. 906. 2) Intime - se, novamente , o 
Administrador p;:,ra ... t..,ndor o det.~LJ1Ünae1o na 
NE 688/2017 (fls . 896/897}, pois seu dever 
legal, bem como impulsinn•r o foito. o !:i~U 

silêncio será interpretado corno renúncia ao 
encargo. 

Porto Alegre, 27/11/2017, 

Escrivão(ã) I Oficial Ajudante 

PAgi na 1 / 2 
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li FSTMlO DO RIO GRANDF ?O Sll 

POD ER JUDIC IARIO 
TRJJ3UNAL DE J US.J lÇ/\ 

~ 

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO n /11):201, 10h)2 ..... :n 

Este é um documento etetronico assmado dtgitalmente conforme MP n° 
2 200-212001 de 2410812001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Bresil01ra - tr.P-BrQ~''· 

Para conferencia do contetído deste documento. acesse. ns lntemet. o 
endereço https /Mww tjrs jus.brlvenficedocs e dtgtte o seguinte 

num~to vemtcador O O 00411 O 32 215 1 1111111 11 1111 11111 111~1 
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Oficio n° 287/2017 

Porto Alegre, 24 de novembro de 2017. 

Excelentlssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial, conforme 
dados abaixo: 

Processo n° 001/1 .12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 17/1 1/2017 

Valor R$ 5 .702,64 

N° Gula de Pgto 001 .17/0139899 

Atenciosamente, 

~oberta V1anna Escouto Dias v hefo "n S oN; •• do r., ..... ntos 

Excelentrssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperaçlo de Empresas A Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA 00 ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL 
Serviço de Pagamentos- Olretona Adminlstratlvo/F•nancelro 
Avenida Borges de Medeiros 1.U'I- oo.11o-eoo- 1'0110Aiegre - RS 

'11 ,2, o 5001 /)070 

Roberta·Dias@lpe rs gov br 
WWW.ipe rs gov br 



Tl1bunal de .utlça do e..t.do do Rio GrMó1J do ~I 

<~.ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODeR JUDICIÂRIO 

,._: 
NJtt:r 
R6u: 

·~·: CPFICNPJ: 

..... dl OlrW l!fiipi-'al. ~do E..-• F...,.,._ 
00111 .12.~ ......... DadlrliiiAilllo• ............. 
JMdrw~a.a 

---~Diel 
PaGa (1NT1SIADO) 

~ lm1-PM-~ l.õGnlll N": 27'34&4.1 
valor: a.?U,M C*-mlls e 1 ..... ,..._.. ....... ....._, 

ObeM~ O.ICIOtdo com .... dia dl ~guia. o.... I. ~- ........ • I I I MiiiD 
~ • qu8llll8 lndadll pan c:NdiSo am numa dll pmt~a, am ccn11 e.oedll oom _...._.._ 
mcw'.miiillda por Oldem ou-~. Julou ... o..-. 
.,_guio • deliiiNdls a um Onlc:o ...a-1«11D de Oep6llo Jucldll. é wdlsdle- ,......_,, aob 

peM de nlo i«<Oo.....,.,IID doa dismlll pegan•D $*0.....,.,. lr'lbTrodzldo. 
Oepólll:) com cheque ..,. at.llv8dD apoe • ~.aç~a banl*tL 

CeM: RS 7,10 (0,20 URC) 

eSTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL GUIA DI! ouo..To JUDICIAL N!MUNOADO 
PODER JUDICIÃRIO DIPOIITAJt tatmn'l NO IMCO DO aTADO DO llOe -IIANtaiUL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA D5 D1!Póen0 JUDQAL IIIMUNDADO 
POOER JUDICIÂRIO DDOeiTAR ~NO IMCO DO aTADO DO ROa- MNitiiU\. 

N• tta Qui• I D• t• ... '"''..to ,A .. ftolt ~~_oote N° 
oot . I7/01JNtl 11/tl/tOU 0121 ... ..... , J ........ , •• .,. ....... 
NofM do oe...-Jtaftta II:H'ICIIO'J L''-IO'I!R08 t .12.011fH6-I 

;I:O.Ntu 
Comete.• il• ~orlO Aleete 

~.,., .. 
.,.,. .. otrelle e .. ,,...llel. " .... ,....._, ••t 
.,~ • ,.~t~~ .. l• 

0 1.1 llfoede COtf•f'lf• CJ ~.t l:"tqut .. ft .. ...c ....... T.._,_ .. j V.ler 5.102.84 

~~-..mot~t1101~~ .-.......--VIl· ..... 
111111111111111111 1111111 
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. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPOSITO JUDICIAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A 

AGENCIA 
DATA PGTO : 
DATA DtBITO: 
t;(,J.I?TO 
DEPOSITANTE: 

GUIA NRO 

0040 
17/11/2017 
17/11/2017 

CONTA: 03 . 063333.9- 1 
HORA: 16 : 45 ; 18 

9998 NSO : 658597980/126697 
IPE PREVIDENCIA PAGAMENTO 

17/013!)899 

VALOR DEPOSITO R$ 5702,64 

CÓDIGO OE BARRA3; 
89610000057- 02641210100-11701398990-62127345460 

AU'l'ENTICAçAO: 
BE~GS00409998126697l711201700000570264 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

033401ED951B97647798F900583360E95862 

SAC: 0100 6461S1S OUVIDOfUA: 01100 6442200 

Page 25 of41 

https://ww7 .b8nrlsul.com.brlbrbllinklbrbwe4hw.aspx?Largura- 1371 &Altura=686&Si... 17/11/2017 
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'R ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 8 PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDAO 

CERTIFICO que a Nota no 398/2018. 

exped ida em 25 de maio de 2018. foi disponibilizada 

na ed ição no 62 72 no Diário da justiça Eletrônico do 

dia 28/05!2018. considerando-se publicada no 

primeiro d ia útil que se seguir. em conformidade com 

o art. 4º da Lei no 11.419/2006. Dou fé. 

001/1 . 1 2 . 0295265 9 

0038130-0 4. 2 012 . 8 . 21 . 3001) 

Gonçalves Dias 

(CNJ 

(pp . Jose fina 

Fernando Soares Witt 

55 49 3/RS , Frdncisco Gonçalves 

Dias Júnior 45526/RS e 

V a nessa Bitencourt 55334/RS) 

X J o sefina Gonçalves Dias 

(sem representaç:lo 

Intimado : Mazzardo 

Advogados Associado s 

nos autos) . 

e Coelho 

(pp . Angelo 

Santos Coelho 23059/RS) . Visto~ . 

1) Intime-se o Administra dor como 

r e querido pelo Ministério Públ ico à 

rl. 981. 

Porto Alegre, 25/05/2018. 

Escrivão( á) I Oficial Ajudante 

Aasinado ele::t·onicamente pot lho Grand'! Do Sul Poder Judicta rio 
co~fltA au:e~:tc~dade em https: //www .tJr•.Ju•.br vertftcadoc•. 1nfo~~~do 0000520306886. 

~ 
~ 
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a ESTADO DO RIO GRANDE ?O SUL 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

~~ 

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUD!OARIO 25/05/2018 10h39min 

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal 
n° 11.41912006 de 19/1 212006, art. 1°, parágrafo 2°, incíso 111. 

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o 
endereço https:!/www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte 

número verificador.· O OO O 52 O 3 O 68 8 6 111111111111111111111 111111 11 11111 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DlREITO EMPRESARIAL. 
RECUPER.A..ÇÀO DE EMPRESAS E f-ALÊNC IAS DO FORO CENTRAL DA 
COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS. 

PROCESSO N° 001 /1. 12.0295265-9 

MAZZARDO E COELHO ADVOGADOS ASSOCLADOS, 
d~vidamente qualificada nos autos do de insolvência civil de JOSEFINA GONÇALV ES 
DIAS. vem. respeitosamente perante V. Exa .. manifestar-se sobre a petição de tls. 970/979. 
apresentada pela insolvente. 

I. Inicialmente. o Administrador Judicial entende oportuno salientar que a 
elaboração de seu Quadro de Credores levou em conta as infonnações apresentadas pela 
própria insolvente na sua peça inicial. 

• ASPECIR -R$ 33.630,72 (tl.79) 

• PORTOCRED - RS 64.49~,72 (tl. 79) 

• C LAUDIOMAR E NILZA - RS 267.001,8 1 ( tl. 78) 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- RS 44.691,60 (fl. 78) 

• BANCO BANRISUL - RS 595.479,36 (tl. 78) 

• BANCO BOMSUCESSO - RS I 03.359,00 (fl. 78) 

2. Considerando este passi,·o. os credores foram intimados pelos Editais 
publicados em Jornal de grande circulação (fls. 457/461) e no DJE (!1. 490) . 

3. Entre os credores relacionados. o Banco Banrisul e a Portocrcd S/A foram 
os únicos que apresentaram habilitação de crédito. Nenhum outro credor divergiu do débito 
reconhecido pela insolvente. O incidente ajuizado pelo Banco Banrisul foi julgado 
procedente, tendo o valor sido reduzido de R$ 64 1.973.54 para R$ 368.272.37. Já o 
incidente movido pela Portocred S/ A foi extinto com cspeque no art. 485, IV , do CPC, face 
à ausência Jos pressupostos processuais válidos de constituição e desenvolvimento regular 
da açàu . 

..t . Ainda assim. o Administrador Judicial. t:m petição acostada aos autos à-; fls. 
839/843, pontuou que: 

2 . ../ O Administrador .Judicial. compulsando o processo de insolvência. 
ver{ficou que tanto o crédito relw:ionadu pela auwra da insoh'éncia como o crédito 
u~jeto do pedido de habilitação de crédito auuwdo sob o n° 001 1. 15.0013]82-0 
estavam vinculados unicamente c.w contra/V de empréstimo n" 3801285605. 

2.5 Ocorre que em virtude da imempestil'idade da habilitaç·iio de crédito 
apresentada pela Portocred SIA, foi proferida sentença pendenle de puhlicaçiio. 
extinguindo o feito pela ausência dos pressuposws processuais válidos de 
const iluiç·ào e desenvolvimento regular da açüo. com base no art. -185. I V. Jo CPC. 



-L 

2. 6 lnobstame es.w inl"iahilidade proce\sual ele redurüv do cn:dito por 
meio do incidente de lwbilitaç(io de crédi!O, foto é que notário ser o crédito da 
Portocred S A sign(ficatimmente inferior àquele hmrwlo pela autora em ,.,w 
inicial e reprodu:ido pelo Adminisrrador Judicial no QGC de .fls. 736 1737 A 
per.,i\rir e.,sa di.,crepância. é pmsil"el que um credor l'enhu a receher mais do t{Ue 
efetiw.nnenre tem direito. com e1•idenre enrhJuecimento ilícito de suo parte. estando 
t~ situa~·ão a rec:lamar deciscio iudicial autori:ando o fWKamento nos molde.\ em 
que pleiteado pela Portocred SIA. e nüo da j(m mt como apresentada pela massa 

inso!l·ente. 

Diante dessa consideração postulou que: 

o) Definir se o ,·alor a ser po~f.O à PORTOCRED SIA CRÉDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO serei aquele relacionado nu peti~·cio 
illiciul e posteriormente reproduzido pelo A dministmdor .Judicial na pet it.;ào de 
fls . 7361737 (RS 6-1.-19-1. 72) 011 se há de ser aquele mencionado pela próprio 
instituição de crédito no incidente de llahiliwçüo de c.:rédiro tombado soh o n" 
00 /t i . 15.00 132R2-0 ( RS 3X. 302. 29). nos rermm da /imdwnenla~·ão supru: 

5. Com as informações adic ionais aprl!sentadas pela Portocred S/ A o valor do 
crédito foi r~duzido de R$ 64.494,72 para R) 35.580.-tO. 

6. Quamo uos demais crédi to . diante da incxi. tência de di' crgência entre o 
devedor c os creJores em tomo do saldo devedor confessado na injcial. bem como da 
inexistência de indícios de fraude. simulação ou falsidade de dividas e contratos, o 
Ac..lministrador Judicial os manteve tal como informado na peça prearnbular. 

7. Assim. à lu~ dos do<.:umcmos que te\C acesso c das informaçõc prestadas 
pela própria insolvente. apresentou sua relação de credores. tendo V. Exa .. ú 11 . 105. 
determinado a publicação do Edital de Credores referido no artigo 768. *único. Esta relação 
de credores é a seguinte: 

• Aspecir Prev idência - R R 33.630,72; 
• Banco Banrisul S/A - R$ 368.272,37; 
• Banco Bonsucesso S/ A - R t 03.359,00; 
• Caixa Econômica Federal - R$ 44.69 1,60; 
• Claudionor c Nilza - R 293.55 1,62; c 
• Portocrcd SI A - R$ 35.830,40 . 

8. O Edi tal de credores em questão foi publicado no dia 04/09117. estando 
acostado aos autos às fl s. 892. 

9 . Neste Edital constava ainda que: 

O , lc/minisrrador du insoh-ente .\UfJra, em c:m?lormidade c:om o art. -68 <' .:::· 

único. elo Códilf.O de Proc<>s.m ( 'h·il. apresento o Quadro-Gera/ de 
Credore.\. jicundo intimados rodos esres para, 110 pra::o de 20 (l'inle) ciius. 



tjllf! lhe\· é comum. a contar da pu!Jiiccu;tio deste Edital. alegarem as suas 
preferências. hem como a nulidade. simulaçüo . .fi'aude. ou falsidade de 
dívidas e contratos. bem como, no mesmo pra::.o, impuKnw·. querendo 
quaisquer créditos. 

1 O. os 20 dias seguintes ao da publicação do Edital. a insolvente e os credores 
deixaram de alegar as suas preferências. bem como a nulidade. simulação. fraude. ou 
falsidade de dívidas e contratos. bem como, no mesmo prazo. impugnar. querendo 
quaisquer créditos. 

1 1. Contudo. mesmo após escoado o prazo a que alude o art. 768. §único. do 
CPC. mais precisamente depois de passados ~ (seis) .!!!!lli - ! matéria está acobertada 
pelo manto da preclusão -, a insolvente peticiona alegando, em síntese, que não excutidos 
os juros futuros. 

12. Ademais. o Quadro de Credores publicado no dia 29/0R/17 e acostado aos 
autos à fls. 892. é idêntico ao Quadro de Credores apresentado pela insolvente. à exceção 
dos créditos do Banco Banrisul e PortoCrcd. De se destacar ainda que a insolveme não se 
dcsincumbiu de seu ônus aportando cópia dos contratos firmados com seus credores de 
modo a permitir ao Administrador Judicial uma análise mais acurada dos documentos. O 
Administrador Judicial deve ser imparcial. ão está aqui para favorecer um credor 
qualquer ou a insolvente. 

I 3. Enfim . por tai s motivo não havia c não há qualquer razão para o 
Administrador Judicial sugerir a redução. no quadro de credores. das dívidas bancárias 
contrai das junto à Caixa Econômica FederaL Banco Bonsucesso. Aspecir e Portocred. Veja 
que as instituições não se insurgiram quanto ao valor do crédito mencionado pela 
insolvente na exordial e tampouco a própria insolvente o fez no prazo de 20 (vinte) dias do 
Edital do art. 768. ~único. do CPC. 

I 4. O que compete ao Adrnini trador Judicial fazer c5 apresentar um plano de 
pagamento. medida esta adotada na petição acostada às fls. 839/843. Este plano de 
pagamento consistia no seguinte: 

o PaKamentos anuais aos credores em percentuais idênticos: 
o Como a quantia depositada representa aproximadamente 22% (vime e dois 

por cemos; dos créditos sujeiws ú lnsoh·ência da autora, o pagamento 
desse primeiro rateio será na proporçlio de 22% (vinte e dois por cento) do 
crédito lançado no Quadro 0erul de Credores: e 

o Os paRamentos não podem resulwr em desembolsos superiores a 90% do 
''alor depositado judicialmente. de modo a sempre manter 11111 ,·cdnr em 
caixa para viahili::ar eventuais despesas extras 17Cio incluídas no Quadro 
Geral de ('redores. 

I 5. Já em decisão de fl. 895. V. Exa. pontuou que o Administrador Judicial 
havia apresentado o plano de pagamento há quase I ano e, portamo. deveria anexar extratos 
atual izados das contas. Essa determinação loi cumprida com a juntada da petição ele fls. 
918t919. 



. . 

16. 1\ ll. 919/920 V. Exa. determinou a imimação do Administrador Judicial 
para .. il?formar .'i<'. com O.\ saques .\llpro detC'rminaclos. m I'Uiores paro rateio 
pernu.mecerüo os mesmos descri los às .fls. 9/819/9. " Atendendo a n:l\.:rida determinação, 
o Adn·.inistrador Judicial peticionou (fl 941) informando que os saques não prejudicariam 
Q plano de pagamento apresentado. cuja idcia é adimplir a totalidade dos créditos. 

17. Lsse plano de pagamento. aliás. não fói objetado pela insol v~.:ntc. ainda que: 
não homologado rcl~l Juit.. 1 ada impede. portanto. que a in~ohcmc tente compor a!> 
di\ ida. jumo a seu~ credores. mas dt.:sdc que dentro da legalidade. 

18. Quanto ao pedido de segregação do crédito de Cláudio c ilza do crédito de 
seus procuradores. não assiste razão à insolvente. A uma. pois, a scgr~.:gaçào do crédito não 
alterará o valnr glohal: a duas. o crcdon.:~ c a insolvente. oportunamente. não se opuseram 
à classificação c ao valor~ a três. os causídicos têm poderes para receber valorc de seus 
corbtiruintes. 

19. De qualquer sorte. ca::,o V. I '\a. emenda que a matéria não e..,tá acobertada pelo 
manto da prcclu!'>ào. o Administrador Judicial endossa o~ pedidos de letras .. a··. "b .. e .. d ... 

ANTE O EXPOSTO, REQUER a juntada da presente aos autos. para os 
devidos fins de direito. 

Por fim. como a decisão de 11. 929 fixou os honorários do Administrador 
Judicial em 5° o do ali\ o real indo e a discus. ão em tela não inOucncia no montante de' ido. 
Rf·QL'ER seja determinada a expedição de alvará para recebimento do percentual de 60% 
dos seus honorário~. transferindo a 'erba para a seguinte conta: 

BA.\'RISU/, 0-11 
A (J /:'.\'('IA 0015 
( '01\'TA Oó. 066. 792-0-9 
.\L-1/.ZARDO F.COELHO /) 
CXf>.J 02. 903. U 131000 I -0-1 

estes termos. pede c e ·p ·ra udÍimcnto. 
Porto Alegre/R.'. 1~ de • aio 12018. 

J\nge s-"C'oelho 
OAB/RS 23.059 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

/68~ 

~FI. $'8 J ) 
\~ --z-:-_, 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências ~~6· 

VISTA 

FAÇO estes autos com vista ao Ministério Público. 

Em O~ - oG - J 8 



)~~{( 

I ~ 
\.~J 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Porto 

Alegre 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
V ARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS 
SEGUNDO JUIZADO 
PROCESSO 1.12.0295265-9 
DECLARATÓRIA DE INSOYÊNClA 
MASSA fNSOL VENTE: Josefina Gonçalves Dias 

MM. Juíza: 

Recebidos em carga os volumes de número 
04 e 05 dos autos deste processo. 

O Ministério Público, tendo em vista a peça 
de fl s. 984 a 987, da administradora judicial, manifesta-se pela intimação 
da insolvente sobre o a li apontado, também precisando quanto ao interesse 
na produção de provas, fl 978. 

Após, requer nova vista. 

Porto Alegre, aos li de junho de 2018, 
segunda-feira . 

/); 
Win;iri ~ 

--:--- -Promo r de Justiça1 

Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação de Empresas de Pono Alegre 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80/5" Torre Norte - CEP 90050190- Porto Alegre, RS, Fone 

(51 )32951545 e-mai l: pjfc@mprs.mp.br 



ESTADO DO RIO GR..ANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNj:.0038130-04.2012.8.21 .3001) 

V1stos. 

junte-se a petição que está pendente no sistema, datada 

de 13.06.18 e, após, vol tem. 

Porto Alegre, 13/06/2018. 

Eliziana da Silveira Perez, 
juíza de Direito. 

Este é um documento eletrOniCO BS$•11800 d•Q•Ialmflt1te por 
S•gnatâfio EllltANA DA SILVEIRA PEREZ 
N" de Séne do C«1Jf1caoo OOCE01E4 
Dera e hora da aumature 1310012018 16 15 ?!> I fll o 

/. l.f ~- ~~ 
1(, ~I ~ 1"1. À Para conler6naa do conteúdo deste documemo acesse na lnt~l o endereço hltp 1/www ~·s JUS t><lver~icadocs 

1 
~'VI ~;,\ ed>g•teoS<lgUintenumerovenf•cador 0011120295265900120181976860 

l cP( \~~ \ I 

( ~lwew~ ~r~.?u~1f- 1 l l llllllll~llllll lmiiiiii/IIIIIIIJIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Número Verificador: 0011120295265900120181976860 1 
001/1.12 .0295265-9 (CNJ: .0038130-04 .2012 .8.21.3001) 



-

DC NC 
0JasCosta c Nunes Carvalho Advogados 

I a t; 11 

EXMO SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE, RS. 

Autos n.!!: 0038130-04.2012.8.21.3001 

BANCO BONSUCESSO 5/A, (,devidamente qualificado nos autos em que contende com 

JOSEFINA GONCALVES DIAS, vem, respeitosamente, perante V. Exa., requerer seja juntado os 

documentos de representação anexos, bem como que seja rea lizado, novamente, o 

cadastramento da patrona Ora. Flaida Beatriz Nunes de Carvalho, OAB/MG 96.864 

Requer. outross1m, que todas as publicações e intimações referentes ao t/ 
presente feito sejam rea lizadas em nome da Ora . Flaida Beatriz Nunes de Carvalho, OAB/MG 

96.864, sob pena de nulidade. 

Nestes termos, 
Pede dcfenmento. 

Belo Honzonte. quarta-feira, 12 de junho de 2018. 

AAFAt:l ONINI OtAS COSTA 
0A8/MG 152.178 

\, 1\.lJ"G~h.og/ o.t, n • 1.617 
o9 • 7" loHlJre\ Lu>.ernuurp, l · U P 10 380-4 3'> 

IJPIO lionJoolll" Mona~ Ger~es 

Te •5!. H '21-1 S668 
<,;~. •S' 11 611 89112 

<Q.nt.o!!!J:!'d!!!!_odvug.:ulQS (Om llr 
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• Socreta~a da Miao o Pequena Empresa da Pres.dênda da República 
Secretar~a do Recíoll8l i~açao e Slmplllicaçao 

~ 1 Deper\emento de Registro Emprosanal e lnrograçao 

Secretaria EconOmico ele M.nas 

N• 00 PROTOCOLO (Uso da Junta Coml!f'dal) 

14/474.851 -7 

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

BANCO BONSUCESSO S.A.. 

(da Empresa ou do Agente Auxtlior do Comérc.o) 

a v.s• o deferimento do segUinte ato 

.... ' 
I • • ,_) 

!lÇA CP OP 

Conf:~ 

Empresarial(als) igual(als) ou semolhanto(s): 

c=J SIM c=J SIM 

D NÀO _I_I_ 

Oota Responsavet 

O NAO _ I_ I_ 

Date Responsável 

N° FCNIREMP 

1!1 111111 111111111 1111111111111111111 
J143907465970 

Processo em Ordem 

À decls9o 

l j_,1 ,kt_ 
Data 

OECISÀO SINGULAR ~Exigência 3" E><ig~ncoa s• Exlgéncaa 
O Processo em exigência. (Vide despacho em fof'la anexa) o 

Processo defendo Pub~qve-se e arqu•ve-se 

Processo tndeferido Publique-se. 

DECISAO COLEGIADA ~ • 
O Processo em exigência. (Vide despacho em lol.,a a(neJ7xa) f ~~· 
(8T Processo deferido Publique-se o arqurve-se. -zc5 
LJ Pr~sso ondelendo. Publtquo-se. 

/'k_,o)~o /'I ,...,_c:Y-___ _ 
Da l& Vogal 

Presldanre da S ~urma 

OBSERVAÇOES 

o 
__ , __ , __ 

Data 

3• Exlgénoa 

o 

~;t;J\ .JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
~ •. JI:#J ct'R'I'l f iCO O REGISTRO SOB O NNO: 5338402 ~ 
~-- EM 11l/C712014 I 

II'OANICO OOHSIICESSO S.A.11 

I'HOTOCO~O. 14/4 74.851 -7 

AH14D1526 

o o 

Certr ti co qu~ este documento du empn:~~• BA-c:T>i1< >NSl tCTsso S./\ .. Nire: 1 130(Í0 I <ifT2 . foi de t'çrid(; c ar<luivadn nn .Junta Co merem! dt> 
Lstac.lo de Minas (terai~. ~l•h ' ' n" 5339402 em I~ 07 1:!0 14. Para ',olidõlr este documento. acc:.~e W\\ '' .jU<.:cmg.mg.g.o' .h r .: informe: o do 
protocolo 14/-174 .X5 1-7 c n codigo de ~qwranç <> icllh . l: ,ta ct'lp ia l()i motenticada Jig i1ulmcntc c a:;sinada e m 22/07/2014 por Murincl) de 
Paula 13omlim Sc~:rct.Jria C •era L 
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BANCO BONSUCESSO S. A . 

CNPJ n°. 71.027.866/0001 -34 

NIRE 3130001011-2 

ATA DAS ASSEMBLEIAS G E RAIS ÜRDI NÁ RlA E E XTRAORDINÁ RIA, REALIZADAS, 
CONJ UNTAM ENTE, ÀS 10H 00 DIA 30/04/2014, LAVRADA NA FORMA PREVISTA NO § 
t• 0 0 ART. 130 OA LF.l N" 6.404, DE I 5/ 12/1976. 

01 - DATA, H ORÁRIO E LOCAL DAS ASS~:MBLEIAS: Realizadas às ! Oh (dez horas) 
do d ia 30 (trinta) de abri l de 20 14 (dois mil e quatorze, na sede social do Banco 
Bonsucesso S. A. (doravante Ba nco), na cidade de Belo HoriLonte, Es tado de Minas 
Gerais, na Rua Alvarenga Pe ixoto 974, &0 andar, Bairro Santo Agostinho. CEP 
30180- 120. 

02 - PRES F.NCA: Acionistas representantes da total idade do capita l so'"fal tio Banco, 
conforme assinatu ras apostas no Livro próprio, em razão do que ficou 'Ji;~ensada a 
convocação, nos termos do Art. 124, § 4° da Lei n° 6.404. de 15 de· Q~i~mbro de 
1976 (Lei das /As). • ••• . 
03 -COMPOSIÇÃO DA MESA: presidência do acion ista e Diretor PreFde~te Paulo 
Henrique Pentagna Guimarães. e secretaria do acionista João Cláud~: Pentagna 
Guimarães. . . . . . 
04 - ORD EM DO DIA OA A SSEMB LEIA GERAL ORDINÁRiA (AG O): deli bctaÇiro sobre : 
(i) as demonstrações financeiras, relatório da administração, parecer dos aud itores 
independentes e dema is documentos relativos ao exercício social encerrado em 
31.1 2.2013 ; (i i) a destinação do resultado apurado no citado exercício socia l; c (i ii) 
imputação dos j uros sobre o capi tal próprio aos dividendos obrigatór ios; c (iv) 
fi xação da remuneração g lobal dos membros da Diretoria. 

05 - ORDEM DO D IA DA A SSE MBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): ( i) 
aprovação dos divide ndos extraordinários, pagos "ad re ferendum" da Assembleia 
Geral ; (ii) aumento do capital social mediante a incorporação de reserva de lucros; 
(iii) alterações no estatuto social. 

06 - D E LIR ERACÕES OA AGO: Instalada a 1\ssembleia, após a discussão das 
matérias. rcso1 v~ram os acionistas, por unan imidade de votos, o seguinte: 

06.J - aprovar as demonstrações financeiras, com suas notas explicativas, o re latór io 
da adminis tração c <> parecer dos auditores independentes, pertinentes ao exercício 
soc ial encerrado em 3 1 de dezembro de 2013, os qua is foram publicados nos jornais 
''btado de Minas", c "Diário O ficial de Minas Gerais", em suas edições dos dias 
11 /03/20 14 c 12/0 3120 14 , respectivamente, dispensada a publicação do aviso a que 

se refere o art. 133 ~s $/As, com base eã; §§ 4• e s•; 
1 

Ccnilico qm: c~ h: d1,ç11 n11.:nl0 da cmprc-.;~ Ih\ '-t ( 1 noN<;;l ll I' S'O S.~ .. :--!in: 3 f}IHlO I O I 1-:!. li•i dclcrid.n c arqul\ adt• na Ju1~1:-t <:"nme~cia,! do 
1 ~lado do: \1 111 a~ ( 11.:r,u'. '\'P ,, n• 'i 1.1•) 1112 cm I X 07 :!0 I I P;u;~ 'allll.tr C'- IC dot:um~.:nll•. a~.:c"'é \\I\ 1\ .JIIi:.:mg.mg.gm . br <.: 1nh•rm~. Jl• 
rrowcoll> 11 47-t .XS I 7 c<' t:t'•dip.u de '-Cl.!Ur<~n\'•' ic \ Ih. r-.1.1 t:t\pi.t foi .llllcnlic<•d·• digi~a l mcntc e '"~inad<t em .':!107/20 14 por 'vl .mncly de 
P<tula B••mlun '.:cr<.:l<tna < .. ::r ai 
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. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ATESTAMOS que este documento lo1 submehdo a 

exame do Banco Central do Bras1l .em proce~so 
rogulM e a m<1n•feslnç?o a re_:;pett~ dos <h OS 
praticados coo sta de carta emttlda a parte. 

OEI>ART.M.Ui;-.;TO OE ORG~.NIZJ'ÇÃO DO SISTEMA rtNANCEIRO 

Gerenc•a rccncco. em Berl; Honzc"le 

Oem~;e de Medeiros Rodriouas 
'..nalrsta 

·~ 
I . 

Ceni lico que ..:~t e: dc>eumenh• do cmpcc'':.C B \ '!( () I H >N '-'1 C'l·-., '-;() '\.1\ . 1'\. ire 1 11000 111 1 I ~ . li •i Jc l cml11~1 qui' .tdc• 11a Junto ( cm1crciol do 
I ~l.t<l•• ,,k M 111.1 ~ ( ocr,11,. '''" u n" 'i 11 1) 10, em I X O 7 .!O 1-1 . l'.1ra 'alid.tr l.!'h: doc.: cnncmo .• t c.:c~'c "" \\ jliC..:mg.mg.gcl\ .br ,. inlu c me : 'i~ du 
('IH'Ic>c<>l•• I t 17-1 X:\ 1-7 c '' cúúi!,!<' de ":gurar .,.,, cd h I ''" c<'pt.t lot <~U!e1111t:ada dit•ll.tlmc:ntc c a"in.tJa cm :?:? 117 :w l-I pl>r \larind~ Jc 
t•.wt.t Hom lim -..c~.:rct.tria ( 11:ral 

pug. ~:! I 
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06.2 - aprovar a proposta da Diretoria, consubstanciada nas demonstrações qqs k 
financeiras acima referidas, de destinação seguinte para o lucro líquido do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2013, de R$34.444 .523,94 (trinta e quatro mi lhões 
quatrocentos e quarenta e quatt·o mil qu inhentos e vinte e três reais e noventa e 
quatro cen tavos), apurado antes dos j uros sobre o capital próprio, adiante referidos: 
(a) R$ 1.722.226,20 (um milhão setecentos e vinte e dois mil duzentos e vinte e seis 
reais e vinte centavos) para Reserva Legal; (b) R$17.722.297,74 (dezessete milhões 
setecentos e vinte e dois mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e quatro 
centavos) para a Reserva Estatutária para Aumento de Capital; e (c) 
R$ 15.000.000,00 (quinze mi lhões reais) correspondentes aos juros sobre o capita l 
próprio (JCP), pagos aos acionistas, no próprio exercício, imputados aos dividendos 
obri gatórios, nos temws do art. 9° e seu § 7° da Lei n° 9.249, de 27112/95, os quais, 
submetidos ao desconto de Imposto de Renda na Fonte, pela alíquota de 15% (quinze 
por cento), geraram um valor líquido de R$12.750.000,00 (doze milhões setecentos e 
cinquenta mi l reais); 

06.3 - fixar a remuneração da Diretoria para o período de maio de 2al4. a abril de 
20 15, no valor global, anua l, de até R$8.000.000,00 (oito milhõe~ •• 4e reais), 
importância esta que será distribuída, para pagamentos mensais, entre os .Qiretores, 
podendo haver variação de valores nessa distribuição, tudo conforme v ier a ser 
deliberado em reunião do órgão. . . , . . . 
07 - DELIBERAÇÕES DA AGE: 1nstalada a Assembleia, após a discussão das 
matérias, resolveram os acionistas aprovar, por unanimidade de votos: •• . . 
07.1 -o pagamento de dividendos extraordinários, feito em 31/05/2013; no importe 
de R$1 0.000.000,00 (dez milhões de reai s), a débito da "Reserva Estatutária para 
Aumento de Capita l'', ad reforendwn desta AGE, ora rati ficado; 

07.2 - o aumento do capital social, que se encontra todo integralizado, de 
R$193.200.000,00 (cento e noventa e três milhões de reais), dividido em 45 .000.000 
(quarenta e cinco mi lhões) de ações ordinárias e 15.000.000 (quinze milhões), todas 
nominativas, sem valor nominal, para R$300.000.000,00 (trezentos milhões de 
reais), mediante a incorporação de parte da Reserva Estatutária para Aumento do 
Capital, no importe de R$ 106.800.000,00 (cen to e seis milhões e oitocentos mil 
reais), formada com lucros apurados sob a vigência parágrafo único do art . I O da Lei 
n° 9.249, de 27/12/ 1995, aumento este feito sem modificação do número de ações, 
como permitido pelo§ I o do art. 169 da Lei n" 6.404, de 15/1 211976; 

Cc11i lico que ~dm:umcnlll da .:mprc'a Hi\1\ l 'O lf<)NSlJ(.'I·:sso S . . .. Nirc· 1 13000 I õíT-2. 101 tkláiu.u c arqui vado na Junl? l'tunt.!rc h~! To 
l::.stndn de \ 1ina' (ol!rnis. ,ob o n" 53:>9 102 em IX '07 ..,O I~ . I' ara ' <•lidar este dt>c\ llllclllll. ,,-..:,:;..: \\\\\\ .Juccmg.ml!.gl" .hr I! lllh>rme: N do 
pnHocnh) 1-l ·17-1. 85 1-7..: o cóJ i~w d.: ,.:guran.,:a icllh. l:sta cúpia toi " ulenl•cad<l d ig italm .:nlc c u~~inaJ.1 em 2210 7120 1·1 por Man11cl) de 
Pauli.1 ~omlim- ~..:c rc tá ri u Geral. 
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. . . 
ATESTAMOS que este documento fot submetido a 
exame do Banco Central do Brasil em processo 
regular e a manifes taç~o a ri'Jsoeito dos a:o::; 
praticados coosta de ca rta em•Loa à parte3 

OEPARTAM!IITO DE GRGA:~Il/ '; Í>.Q DO OIS TEMA 
Gerênc•a Técn•ca em 15u r.; Hon:<l)n te 

Ccn i tiro lj UC .:'te J\1\.:Uill C IIl O da Clllpi.:'a B/\N('() no Sl J<.'ESSO" \ . ir.:: ~ 110()() I() I 1-2 .li•i d.:f.:ridll.: a rqui\'<JUll na Junta Ct•mcn:iul J,, 
L<~t ,llh• de " ""'' ( •era i,. '"h 11 n .. 'i' '9-102 .:•11 18 07120 1-1 . Para ',11JJar .:'te documo:II IP • • 1 .:c~...: """ juc.:mJ:!.Illg.go' .hr.: in t(ll m.:: " Jn 
prntill'o1n 1-1 17 1.85 1·7.: o códig1• de ~eguran~;a icLh. h .ta cópi.1 toJ,JUtcnticadil digll,tlm.:n tc.: a'''nada em 22 107 20 1-1 por \l ,mn.:1) de 
Pau1H l\om 1im '>ccrctand ( icra l. 

púg. 512 1 
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07.4 - a inclusão do§ 6° no art. no art. 11 do estatuto social, com a seguinte redação: 
"§ 6° - Não obstante o prazo de vigência previsto no "caput" deste art. I 1, os 
mandatos dos Diretores estender-se-ão até a investidura dos seus substitutos."; 

07.5 - a consolidação do estatuto social em um só instrumento. nele incorporando as 
alterações promovidas nesta data, na forma Anexo I que, rubricado e ass inado pelo 
presidente e pelo secretário da Mesa, passa a integrar esta ata, inclusive para fins de 
registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais; 

08 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reumao foi suspensa 
pelo tempo necessário à.-lavrat.U'fn- da presente ala que, depois de lida c achada 
conforme. segue ass.ir1aCÍa r toclos•. ) 

~ / ~~-
Belo Horizo Íe, de e ·1 dé'2014. 

, . ' 

111).\< 

/ti[~ i(~~~~~ 
HELOISA MARIA PENTAGNA GUIM ARÃES HENRIQUE$ 

por si e por procuraçllo de PATRÍCIA GUIM ARÃES 
HENRIQUES FARAH 

-~~~ ,.JNTA COMERCIAL DO ESTADO of MINAS GERAIS 
70'• •\ :': Cl!rtnriCO U IIEOIS l'ftO 5U8 O NR(): 15339402 
~ ~ 1!M 18107/2014 

os•NC? IIONSUCF.SSO S.A.• 

p,r•noco\0: 1<11474 .851 ·7 

AH1<40152S Í 
3 

<.:crti lko que c~ I~ docurncnw da empresa 111\ N('O HüNSUCt::SSO S.A .. Nirc: 3 13000 I O I 1-2. l<1í dcl'crid_o c nrquí' udu ll<l .lunt_a ~·omcrcial do 
r.~tatlv de Min<~~ (icrní~. ~C'Ih n nQ 'ill9402 <.:111 I R/07/20 1~ . l'aril vulidar ..:st<.: J ocum cnlo, acesse '"'" ·Juccmg.m g.gn, . hr c 111fc•rmc: N~ do 
prutoculu 1-1/ 47-1.851 -7 c o côdign de ~eguran<;u iclJh. E:;ta cópia l() i aulc:JliÍc<~da digitalmente c ll~'inada em 22 07/ 20 14 por Marind~ d<.: 
Paula Bo m fim - S..:crct.\ria Geral 
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ATESTAMOS que este documento for submetrdo a 
exame do Banco Central do Brasil em processo 
regular e a manrfestaç?o a respeito dos a:cs 
prattcados coosta de carta emiltda â parto 

OEPARTIW-t~·TO DE OPG.ANIYÇ.\0 00 SISTEMA rt 
GerêncocJ T~.::ntca em Selo Horoz e 

Oenose <'C Mede;to& Hcdrlliu~s 
1\nn~'sta 
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I ANEXO I 

BANCO BONSUCESSO S. A. 

ESTATUTO SOCIAL APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014. 

CAPÍTUL O 1 

Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração 

Art. 1°- O BANCO BONSUCESSO S. A. (doravame referido apenas como Banco) 
é uma sociedade por ações e reger-se-á pelo presente estatuto e pelas disposições 
legais c regulamentares que lhe fo rem aplicáveis. 

Art. 2° - O Banco tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gera is, podendo, por deliberação de sua diretoria, ser criados c extintos 
departamentos, escritórios, fi liais ou agências em qualquer localidade do País, 
observadas as prescrições legais. • .... . 
Art. 3° - O Banco tem por objeto social a prática de operações ati v~. ·passivas e 
acessórias e serviços autorizados aos bancos múlt iplos com carteiras co(tiÇrc ia l e de 
crédito, financiamen to e investi mento, pennitidas pelas leis e ~egulamentos 

aplicáveis à sua espécie de instituição financeira, realizar operações now~cado de 
câmbio, bem como participar de outras sociedades de acordo com a~ .<Esp osições 
legais e regulamentares em vigor. : 

Art . 4°- O prazo de duração do Banco é indetenninado. 

CAPÍT ULO li 

Do Capita l c das Ações 

..... 

. .. 

Art. 5° - O capital social, tota lmente subscrito e intcgral i7..ado, é de 
R$300.000.000,00 (trezentos mi lhões de reais), d ividido em 45.000.000 (quarenta e 
cinco milhões) de ações ordinárias e 15.000.000 (qui nze milhões) de ações 
preferenciais, todas nominativas, sem va lor nominal. 

§ 1 o- A cada ação ordinária corrcsponderá o d ire ito a um voto nas deli berações da 
Assembléia Geral. 

§ 2° _ As ac;ões prcfáenciais não darão direito a voto nas deliheraç?es da 
Assembléia Geral. Gozarão, no entanto, de prior idaJe n() reernbob o J o capt tal. na 
hipótese de dissolução do Banco. 

§ 3o _ 0 aumento do capital socia l do Banco, co~, etm ssao de ações, pode 
compreender uma ou mais espécies ou classes de açoes, sem guardar proporção 

· - - . ..--:- l'\'" '( I )L'<> -l l~"'f~'-0'-1\ Nlrc:3 1 300II I U II ·2. 1oic.lctcndoc iiH]tll'iiJonaJunlat omcrc~<tldl> 
(. 'lltlln• tflh.: c,la;: documcnlll ua cmpn::~.a >I " > '- • • · a.. • to • ' d > 
I ~ , d ,, . < · r >h t> n" ' .>'.>'9 10' em 1 x 117 ~0 1-t l'.tr.a , ,tltdar c~tc ducumcnh•. ,acc~"c '"'" tu .. cmg.mg.gln ... r" 10 rm~. 
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ATESTAMOS que este documento f01 submetido a 
exame do Banco Central do Brasil em processo 
regular e a manifestaç~o a respeito dos aios 
praltcados coostn de carta emibda à pMte 
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quanto às ações 1 r entre as ações de cada espec1e ou classe, observando-se, 

preferenciais, o limite previsto em lei. 

§ 4° - Os acionistas do Banco terão direito de preferência para subscrição, no caso 
de aumento de capital mediante a subscrição de novas ações. 

§ 5°- O prazo para o exercício do direito de preferência será fixado pela Assembléia 
Geral que deliberar sobre o aumento, em no mínimo 30 (trinta) d ias, contados da 
data da publicação de anúncio no Diário Oficial do Estado de M inas Gerais e em 
outro jornal de grande circulação, salvo quando a ela presentes todos acion istas, 
h ipótese em que o p razo será contado a partir da data de sua realização da 
Assembléia. 

§ 6°- Ê vedada a emissão de partes bene ficiárias pelo Banco. 

Art. 6° - Além de inscritas no Livro de Registro em nome de seus titulares, as 
ações, depois de integralizadas, poderão ser representadas por cautelas, que serão 
assinadas por dois diretores ou sendo um deles o Diretor Presidente ou o Diretor 
Primeiro Vice-Presidente. . 

CAPÍTULO Ill 

Da A ssembléja Geral 

.... . 

. . . . 
Art. 7° - A Assembléia Geral reúne-se, ordinariamente, na sede soc i~r :cM Banco, 
dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício $Ar.i~l , a fim 
de deli berar sobre as matérias de sua competência, definidas em lei.· !teúne-se, 
também extraordinariamente, sempre que a lei ou os interesses soe ia i~· e"1girem a 
manifestação dos acion istas. · • • 

Art. 8° - A Assembléia Geral será convocada pela diretoria, ressalvadas as hipóteses 
de convocação por iniciat iva do Conselho Fiscal ou de acionistas, previstas na lei . 

Art. 9° - A Assembléia Geral, ressalvado "quorum·· especial exigido em lei, instal ar
!:ie-á, em pr imeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 50% (cinqüenta) do capital socia l com direito a voto; em segunda 
convocação. instalar-se-á com qualquer número. 

Parágrafo único - As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos 
presentes, ressalvadas as exceções previstas em lei. 

Art. 1 O - A Assembléia Geral ins tala-se e funciona sob a presidência de um 
acion ista ou seu representante legal, designado pelos demais presentes, secretariado 
por outro que tenha a mesm<t qualidade, escolhido pelo presidente. 

)õJ I "r 
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. . . . . . . . ATESTAMOS que est.e documento fot submetido a 
Gxnme do Banco Central do Bras•l em p rocesso 
regsrl<~ r e a manife staçã o a respetto dos atos 
prat•cados coosta de carta em •tida a parte . 
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Par~g.rafo único -<? p~azo para a ~~scussão das maté ri as e o modo de votação serão ~ 
dec1d1dos pela propna Assemblcta Geral. ressalvadas as disposições especiais 
previstas em lei. A c/} 

CAPÍTULO IV 

Da Administração do Banco 

Art. l i - O Banco será administrado por uma Diretoria composta por no mínimo 4 
(quatro) c no máximo 7 (sete) Diretores. acionistas ou não. eleitos e destituíveis a 
qualquer tempo pela Assembléia Geral, para um mandato unificado de 2 (dois) 
anos, sendo I (um) Diretor Presidente, I (um) Diretor Primeiro V ice-Presidente, I 
(um) Diretor Vice-Presidente Comercial. e 4 (quatro) Diretores Executivos. 

§ 1° - Compete ao Diretor Pre~ideme: (i) dirigir. coordenar t:: supervisionar a 
ativ idades dos demais diretores; (ii) estruturar os serviços do Banco e estabelecer as 
nonnas internas c operacionais; (iii) administrar as operações bancárias; (iv) 
estabelecer, em conjunto com os demais Diretores, metas e objetivos para o Banco; 
e (v) convocar e presidir as reuniões do Comitê Executivo e da Diretoria~ • . . . . . 
§ 2° - Compete ao Diretor Prime iro Vice-Presidente: (i) coadjuvar o Diretgf }f[csidentc 
no exercício de suas funtyões; (ii) admin istrar e supervisionar as áreas específloCaS que lhe 
forem dctcnninadas pela Assembléia Geral; (iii) substituir o Diretor-Presidente em 
todas suas funções e atividades, sempre que necessário. :·: ·; 

§ 3° - Compete ao Di retor Vice-Presidente Comercial supervisiol'hlr a área 
comercial do Banco, em especial o seu relacionamento com · 1:1· ·rede de 
correspondentes bancários, assim como as superintendências rcgioCliti~ : e a de 
"marketing•·. 

§ 4° Compete aos Diretores Executivos administrar e supervisionar as áreas especí ficas 
que lhe forem determinadas pela Assembléia Geral nelas incluídas a Captação, 
Controladoria. Gestão Administrativa e de Relações Institucionais. 

§ 5° - Os Diretores serão investidos em suas funções mediante assinatura de Termo 
de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, dispensada qualquer 
cauçào para garantia de sua gestão, permanecendo sujeitos aos requisitos, 
impedimentos, deveres. obrigações c responsabil idades previstos nos Artigos 145 a 
158 da Lei das Sociedades por Ações ... 

§ 6° - Não obstante o prazo de vigência previsto no "caput'' deste art. 1 I. os 
mandatos dos Diretores estendcr-se-ão até a investidura dos seus substitutos. 

1\rt. 12 O Banco será considerado obrigado quando representado por qualquer 
Diretor, agindo individualmente, ou por I (um) procurador com poderes especiais c 
devidamente constitu ído. podendo tais diretores ou procuradores representar o 
Banco em juízo ou j unto a repartições públicas ou demais terceiros, exceto apena 
para os fins previstos no Artigo 13 

3 
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)}LcEM(>fí 
Parãgra f o único - Dentre os poderes co o f cri dos, i nd i vidua I mente, a cada Diretor, ou 1 ~ ~L, \>c 
a procurador constituído para tal fim , se inclui o de nomear prepostos para /1 ~ 
representar o Banco em audiências judiciais e administrativas, nas quais ficarão os 
nomeados autorizados a firmar acordos de natureza patrimonial, em valor não 
superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. 
Art. 13 - Exigirão assinaturas conjuntas de dois diretores, sendo ao menos uma 
delas, necessariamente, do Diretor Presidente, ou do Diretor Primeiro Vice
Presidente, os atos praticados em nome do Oanco, relativos a: (i) aquis ição, 
alienação e inst ituição de ônus rea is sobre bens imóveis; (ii) contratação de locação, 
comodato e operações de crédito, financiamento e investimento; (iii) transigência, 
acordo, renúncia ou desistênc ia de direitos e assunção de compromissos, em juízo 
ou fora dele, ressalvado o disposto no parágrafo ún ico do art. 12; (iv) emissão, 
saque e aceile de títulos cambiais; e (v) movimentação de contas-correntes 
bancárias. com emissão de cheques e outros documentos que se fizerem 
necessários; (vi) cessão, a qualquer título, de ações ou quotas de capita l de 
sociedades controladas pelo Banco, ou que sejam suas coligadas, ressalvada, quanto 
a este ato, as condições previstas em acordo de acionistas arquivado no Banco, ou 
do qual ele seja partícipe. • • .... . 
Art. 14 - Nos limites de suas atribuições e poderes. definidos nos ari~ .:) 2 e 13, 
poderão, os diretores constituir mandatários do Banco, devendo ser es~ecificados 
nos respectivos instrumentos os atos ou operações que poderão pratica; e o ~razo de 
vigência dos mandatos que, sendo para fins j udiciais, poderão ser cqn~r3dos por 
prazos indetenninados. • . • : • 

. 
Art. 15 - Ressalvadas as matérias cuja competência seja atribuída à' ~ªsembléia 
Geral, compete à Diretoria, na fonna estabelec ida neste Capítulo, ad111inlstrar os 
negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou 
convenientes. 

Art. I 6 -A Diretoria poderá ser assessorada por um Comi tê Executivo formado por 
no mínimo 4 (quatro) e no máximo 6 (seis) membros, por ela escolhidos dentre 
funcionários ocupantes de cargos de chefia no Banco, ou em empresas integrantes 
do mesmo grupo econômico que o controla. Ao Comitê Executivo, uma vez 
consti tuído, incumbirá auxi liar a Diretoria no gerenciamento dos riscos financeiros, 
de crédito, de mercado, de imagem e operacionais do Banco, mediante reuniôes 
mensais reali zadas na sede social, podendo delas participar qualquer Diretor. 

CAPÍTULO V - Da Ouvidoria 

Art. 17 - O Banco terá uma Ouvidoria que atuará em nome de todas as instituições 
financeiras sob seu controle, a qual será composta por 1 (um) Ouvidor, designado e 
destituído pela Diretoria, com mandato por prazo indeterminado. ~~ 

§ I o - A Ouvidori a terá por atribuição: (i) zelar pela estrita observância das nonnas 
legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor, atuando como canal de 
comunicação entre as instituições referidas no "caput'' deste arti os c lientes e 

4 

(,'enilic('l quc e'll.: dc,curn.:nw da crnpre,,1 U1\ '-C'() BU'-:SUC I' <. O ..... r\ .. 'lirc ffioliÕTii l t -::! • t,>i dekrid1> c nrqui' aJc• na .l~u~lfl ( nmc.~cial dn 
l·.stadn de Mina:. Gcr;1is. , 11j, <' n'' 5~1'>-1 0::! em IX 07120 14 . l'ara \altd.tr e:.tc lh>l: lii110::ntn. acc,~c ''"~' ·.lll i:Cill g.mg.gov .b r c llll nrm~. N dn 
protocolo 1 ~/4 7•1.g5 1-7 c 0 cõdi~w ck .,..:gumnça icllh . 1 ~ :-tu cóp ia fui ,Jutcnt i~:aoa d igi ialmcnlc c a-.~mada .::m 22 07/20 1·1 por Mnnnd~ de 
Paul.1 13c•m lim ~ecrctária ( ,.:.-,•1. 

pág. 1~ '2 1 



.... . 

. . . . 

. . . . . . . . . . . ..... . . ..... 
. .. 

ATESTAMOS que este d 
exame do Banco C ocurnento foi s.ubm etido a 

entrai do Bras'! 
regular e a manifcs taç?. . · 1 .em processo 
Praticados co.1sta de c ... ·:? a re.spelt~ dos a tos 

c" .a em1t1da a parte. 
DEPARTAI~NTO r.E C·n-.N1 ~ .,.. • 
G · ~ v r.....,,, ./..r,v,\0 DO Sf3TEMA F 

erencta Tec:-uca em Be!r; Hon .~ le 

C'e11ifico que este document0 da crnprcsil flAN('ü TI(fNSlil'f..S..;;()s-:-A .. Nirc: 3 13000 fõll -.2:" fui deferido c arquivado na .lunw Comercial do 
Estado de Mina~ Gerais. sob o nv 5339402 em 18/07/20 I-'· l'unr val itlur este documento. uccsse " '''·w.juccm)!..mg.gm .br c informe: N" do 
pro tocolo 14/4 74.85 1-7 c o código de segurança icUh. Esta cúp ia lbi autenticuda digita lment..: c a~sinuda em 22/07/20 14 p,,, M<~rine l) de 
Pauhl 13om li 111 - Secretária Geral. 

pãg. 15/2 1 



) }®EriG) ;i-
usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de confli tos; (i i) receber, ~ ( '}~ 
registrar, instruir, analisar e dar tratamemo fonna l e adequado às reclamações dos A cfJ 
c lientes e usuários de produtos e serviços das Instituições das quais dispõe o "caput" 
deste artigo, que não fo rem so lucionadas pelo atend imento habitua l rea lizado pelas 
agências ou por quaisquer outros pontos de atendimento; (i ii) prestar os 
esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de 
suas demandas e das p rovidências adotadas; (iv) infonnar aos reclamantes o prazo 
previs to para resposta final, o qual não poderá ultrapassar I S (qu inze) d ias; (v) 
encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo 
informado na letra " d"; (vi) sugerir à Diretoria a adoção medidas corrt;tivas ou de 
aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das 
reclamações recebidas; (vii) elaborar c encaminhar à Diretoria , ao fi nal de cada 
semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, nele 
inclu indo, se for o caso, as sugestões mencionadas no inciso anterior. 

§ 2° - O Banco deverá: (i) manter condições adequadas para o funcionamento da 
Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, 
independência, imparcialidade e isenção; (i i) assegurar o acesso da Ouvidoria às 
in fonnações necessárias para a elaboração de resposta adequada às .~ec;~mações 
recebidas, com total apoio admin istrat ivo, podendo requisitar inforntações e 
documentos para o exercício de suas atividades. · • • · 

CAPÍT ULO V 

Do Conselho Fiscal 

.. f' . 
..... . . . . 
. . .. . 

1\rt. 18 - O Banco terá um Conselho Fiscal , com funcionamento não·e~~manentc, 
composto de três membros efetivos e sup lentes em igual número, com ;as ftlnções e 
atribuições prev istas na lei, eleitos pe la Assembléia Geral , que fixará os seus 
honorários. 

§ 1° - Os mandatos dos conselheiros liscais duram da data da respec tiva e le ição à 
realização da primeira Assembléia Geral Ordinária que se seguir à instalação do 
Conselho, admitida a reeleição. 

§ 2°- Os membros do Conselho serão subs titu ídos nos seus impedimentos, fa lta. ou 
no caso de vaga do respectivo cargo pelos suplentes, na ordem de idade, a começar 
pelo mais idoso. 

CAPÍTULO V I 

Do Exercício Social. 8alanço. Resultados e Suas Aplicações 

Art. 19 - O exerci c to social coincidirá com o ano civil, começando, portanto, em lo 
de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elabora~as,, 
com base na escrituração mercanti l do Banco. as demonstrações finance1ras 
exigidas por lei . 

$1 5 

(~nllic1, 11 u~ c~t c úocliin~ntu J.t crup1c,a ii /\Nt o BONSt rCí '>'>0 '> ./\. "li r ~· 3 11000 10 11 -2. 1111 dclcriú<> c .rrqui,.rdouaJurrtu t'<nncrc•~l úu 
1 ,t.rJv J~ \,I""'' (i era r~. , 1,h v n 5\ N 102 .:111 IN 117 20 I~ !',rra '.rliJ 11 c'lc J,•cunwnh> .. ..:.:..-...: "" ~' ru..:crng ~1~g.gt•~ .hr ~· rnh•rmc : J1: 
flHIIUCI> In lI 1 7 ~ 1\51-7 c" <.:OÚI!;!I' lk 'I!)!Urar \.<1 id h . I <;ta copr.l IIH .rut.:nt rc.rd.a drgllalnrént.: c ·'"'ll.ld.l Clll -- 07 _OI~ ror 1\-larrnd) de 
1'.1\11.1 B••lll tim - '-.:crt:taria (,.:ral 
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~ 1 o - N_~o. obstante a anu~l idade do exercício social, serão levantados balanços l/ ""' 
mtermedtanos em 30 de Junho de cada ano, com a elaboração de todas as cfJ { "' 
demonstrações financeiras previstas na lei, refletidas, inclusive, pela correção .1\ O 
monetária do período do levantamento, se permitida pela legislação. 

§ 2°- Ao lucro líquido apurado em balanço será dada a seguinte destinação: (a) 5% 
( cinco por cento) serão creditados ao Fundo de Reserva Legal, até que perfaçam 
20% ( vinte por cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento) serão 
destinados ao pagamento de dividendos aos acionistas, permitida a imputação a eles 
dos juros pagos ou creditados a título de remuneração do cap ital próprio; (c) o saldo 
apurado será destinado, total ou parcialmente, à fonnaçâo da Reserva para Aumento 
de Capital, cuja escrituração será feita em subtítulo próprio da conta " Reservas 
Estatutárias", prevista no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSlF). 

§ 3° À reserva referida na letra "c" do § 2° serão aplicadas as seguintes regras: (a) 
será destinada, precipuamente, ao aumento do capital social assegurando, assi m, o 
contínuo cresc imento da ins tituição; (b) seu saldo não excederá a 80% (oitenta por 
cento) desse capital socia l; (c) po r deliberação da Assembléia Gera l'~ ' l oderá ser, 

•• total ou parcialmente, d istribuída como dividendo extraordinário, ou uti izada para 
compensar prejuízos. 

§ 4° - Sem prejuízo do disposto na letra "c" do § 2°, no exercício em que o montante 
do di videndo previsto na letra " b" do mesmo parágrafo ultrapassar; a· parcela 
realizada do lucro liquido nele apurado, poderá a Assembléia Geral, por prDposta da 
Diretoria, opcionalmente, destinar o excesso à constitu ição de reserva dê lucros a 
realizar. • 

... 
§ 5° - Nos exercícios em que forem di srribuídos os d ividendos mínimos fixados na 
letra '·b" do § 2°, ou equivalentes juros sobre o capital próprio, poderá ser atribu ída 
uma participação dos di retores nos lucros, a qual não excederá a remuneração anual 
da Diretoria, nem 1/ 10 (um décimo) dos lucros, prevalecendo o limi te que for 
menor. 

Art. 20 - Os dividendos serão colocados à disposição dos acionis tas no prazo de 60 
(sessenta) di as, contados da data que fo rem declarados, salvo se outro for fixado 
pela Assembléia Gera l, mas sempre dentro do exercício social. 

Parágrafo único- Os dividendos não reclamados prescreverão no prazo da lei . 

CAPiTULO V TI 

Das D isposições Fina is 

t\:nilico qu.: ..:s tc documenl\' dã"Cmrr..:su 11/\Nl O RONS l JCE:--~0 ~ 1\ .. Nirc. J f ) !HJÕl o li -.!-:loi ddi.: rid." c urquivado no .IÜÍlta \"tlllh;;r..:i~Jli~· 
1 !il ul1, de M i ua~ (icral' , 0 1'1 o n" 5J19·W2 em I !! 07 '20 1-1. l'.1 r~1 ,,llid.ll ..:-.te documc11lt>. <~<.:c,,.: "" " ·JlH:crng mg..go' hr..: 1 ntorm~: '\ d,, 
p.ro~Pcolo 1 .J/ 17-1 .H5 1-7 ·..: l' t:odigo do.: ,.cguranc;a k t h. I· ~ t u copia ,.,,j .1111ent i.:adoJ u igi Ht llucm e c ,,s , inuua ..:111 2::!107/ 20 14 p<> r Mnnnc l) d L" 
l'au la B<>rn lim - S..:crctúriu < •..:ral. 
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I t Art. 2 1 · No caso de liquidação do Banco, competirá à Assembléia Geral eleger o 
liquidante e o Conselho Fiscal que funcionará no período, se pedido pelos 
acionistas, na forma deste estatuto, bem como estabelecer o modo pelo qual fa r-se-á 
a liquidação. 

Art. 22 • Os casos não previstos neste estatuto serão regulados e decididos de 
acordo com a legislação em vil:!.uw-- -

Paulo Hcn riq 
Presidente da "'"":tr" ~ 

AH1399715 

<#" , . 

,. . ', . . .· 

• . ~ 

7 
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~ Secretana da Mocro e Pequena Empresa da Presodêncoa da República N" DO '~"<U rOCOLO (Uso da Junta 
·~· 

)0,) 
Secretana de Racoonaltzação e Simphficaçao 

• Departamento de RegoslrO Empresanal c Integração 
Sectetana de Estado do Desenvol~omonto Econômico do Monos Gerais 

NII~C (da sode ou lolo~l. quando a ~~:,~~:,. d8 Naouoeta N" de M~irowlo do Agonoe 
'•fttlft 00< em OUIIll Ur) ·Awuhllt do Com4'tn.lo 

31300010112 2054 
1 · Kt:UUt:KIMt:N I U 

ILMO{A) SR.{A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Nomo. f36~!;C f3C~SU!;ESSC S e. 
(da Empresa ou do Agente Auxolt,or do Comércoo) 

N° FC N /REMP 

requer a V SA o defenmenoo do seguonl e alo 

lllllllllllllllllllllll lllllllllll N" DE CODIGO CODIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO OTDE DESCF<IÇÀO DO ATO I EVEN1 0 J163672492l14 

I I 016 A TI\ OC REUNI/\0 DE DIRETORIA 

E;li;LC l:iCBIZCtiiE Representante Legal da Empresa I Agente Auxohar do Comércoo 

Nome. Local ----- -
Assonatura ----

:1;3 SIIIS:albc~ ZO:IIi Telefone de Contato - --
Data 

12 USO DA JUNTA :":OM I=RC:IA L 

I[ J OFC:I!':À() !':IN~! li AR [ ] LJEI...oSÁU C:Cll F~IAOA 

Nome(s) Empresaria l(als) l gual(als) ou semelhante(s): 

O siM O s iM Processo em Ordem 
A decosüo 

_1_ 1 __ 

Data 

ONÃO - '- '-- O NÃO - '- '-- Respon:.(ovel 
0.11:1 Responsáv<•l Dota Responsável 

I DECISÃO SINGULAR 
2• Exogõnoa 

Processo em vogênCJa (V ode despacho em lolh,l anexa) 
3• EAag6noe ••l-.tg6nc..a !>' E •'9ltnoa 

Processo defendo PubhquP-'>t' e arquove-se o o o o 
Proce:.so onduft•rodo PublotlU<' .,., 

- '- '--
Dali~ Responsável 

OECISAO COLEGIADA 
?• E x•gimCia ~· ( x•gbnc•a 

O Processo con vogéncoa (Vode dt.:spacho em lolh,t . oo ocxa) 
3• E xog(>nc;;a 4. r llttJbncaa 

O Processo doft:ndo Publoque :.c e arquove·se D o D D 
O Processo on.teferodo Puhloquc•l>C 

_,_, __ 
Dntn Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turm..o 

(.)13SEHVAÇ0ES 

~Junta ComerCJill do Esl,t<lo de Monas G<·•·"" 
~Ceroofoco regosoro sob o n• 5875776 em l6109/2016 da Emprosa BANCO BONSUCESSO S A Nore 313000101 12 e protocolo 165554983. 

20109/2016 Autenoocacao D91EDA82AI t9:l208225BE337 172B4E8BF5949EE Mannely de Paula Bomfim • Secretároa-Geral P:~ra valodar este 
documunto <'~Cesso www 1ucemg mq qov br c onl orme n• do protocolo t6/555 498-3 e o codogo de segurança OrOX Esta cópo;~ loo illllentocada 
dogooalmwHH u il~~on.olla eon :.!6109120 I 6 por MJroroely de Paul,, 6omforn SeCJ'etana-Gcral 

tJ 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

16/555.498-3 J163672492714 13/09/2016 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

109 766.716-20 PAULO HENRIQUE PENTGNA GUIMARAES 

Belo Hon:wnte. Terça-feira, 13 de Selembro de 2016 

Pâgina 1 de 1 

• 

Junta Comeroal do Estado de Mtnas Gcrats 
Cc:rttftco regtSIIO sob o n• 5875776 em 26/09/20 16 d<> Empresa BANCO BONSUCFSSO S A , Nlre 31300010112 e protocolo 165554 983 -
20109/2016 Autenllcaçao 091EOA82A1 192208225BE337172B4E8BF5949EE Mannely de Paula Bomfim • Secretana-Geral Para vahdar este 
documento acesse www tucemg mg gov br e mforme n• do protocolo 16/555 490·3 e o código de segurança OrOX Esta cópta fot auten ttcada 

dtgttalmente e asstnada em 26109/2016 por Mannely de Paula Bomltm - Secretária-Geral 
pàg 217 



BANCO BONSUCESSO S. A . 
CNPJ/MF N 11 71.027.866/0001-34 
NIREJJUCEMG N° 3130001011-2 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016 

Às 11 h (onze horas) do dia 23 (vinte e três} de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). na sua 
sede soc1al. situada na Rua Alvarenga Peixoto n.11 974, 8° andar, em Belo Horizonte. Estado de 
M1nas Gera1s. CEP 30180-120. sob a presidência e secretaria dos D1retores Paulo Hennque 
Pentagna Gu1marães e Gabriel Pentagna Guimarães. respectivamente, reun1ram-se os 
membros da D1retoria do Banco Bonsucesso S.A .. Iniciando os trabalhos, disse o presidente da 
Mosa que a presente reun1ão tinha por finalidade deliberar sobre: (i) a nomeação do Sr. 
Augusto de Abreu Rodngues, brasileiro. solteiro. advogado. portador da cane1ra de identidade 
n° MG-15.392.087, exped1da pela Policia Civii/MG, CPF n° 101.494.556-90. residente em Belo 
Horizonte. MG. na Rua João Carlos. n9 959, apartamento 202, Bairro Sagrada Família. CEP 
31030-360, como Ouv1dor do Banco Bonsucesso S.A. a partir de 02 de maio de 2016, 
passando o D1retor Gabnel Pentagna Guimarães a ser o responsável pela Ouv1doria: (i1) a 
alteração do d1retor responsável pela Circular 3.461/2009 referente à Prevenção da Lavagem 
de D1nhe1ro e comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Finance1ras (COAF) para a 
D1retora Renata Braga Pentagna Guimarães Martini a partir de 02 de maio de 2016. (111) a part1r 
de 21 de JUlho de 2016 a alteração do d~retor responsável pelo gerenciamento do nsco de 
mercado para o Diretor Gabnel Pentagna Guimarães: do gerenciamento do risco de hqu1dez 
para o D1retor Francisco Ferreira Neto e da carteira comercial para o Diretor Paulo Hennque 
Pentagna Gu1marãos: (1v) a partir de 18 de agosto de 2016 a ind1cação do Diretor Franc1sco 
Ferre~ra Neto como responsável por assuntos do Selic; e (v) a ratificação das dema1s 
responsabilidades dos d~retores perante o Banco Central do Brasil , conforme abaixo. 

DIRETOR PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES 
ÁREA DE ATUACÃO 

Acordos para Compensação no SFN - Res 3.263 
Apuração Montante RWA. PR e Cap. Pnnc1pal - Res. 4 193 
Gerenciamento de Capital - Res. 3.988 
Cartetra Comerc1a1 - Res. 2.212 ----Cartetra de Créd1t0 F1n. Investimento - nos 

--
2 212 

-

DIRETOR GABRIEL PENTAGNA GUIMARAES 
ÁREA DE ATUACÃO 

Operações de Cessão de Créditos - nes. 3.998 
Gerenciamento do Risco de Crédito- Res. 3.721 
Gerenciamento do R1sco de Mercado - Res 3 464 
Reg•stro de Guranuas s/ Ve1culosl lmóve1S Res. 4.088 
Area Contab1l - Resolução 3.198 
Ouv1doria 
SCR - C1rcular 3.567 _ _ _ 
Cumpnmento da PRSA (Polí/Jca de Rosponsnbíl1dade SocJoambJental) -
Res. 4 327 

DIRETORA RENATA BRAGA PENT AGNA GUIMARAES MARTINI 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

Gerenc1amento do R1sco Operac1onal - Res. 3.380 
f-- - - -----
Contratação do Correspondentes - nos 3.954 
Lavagem de Dmhetro e Comun1caçoes ao COAF ~c. 3.461 -
t---- -
S1stcma ROR c.rcular 3.729 (Regtstro de Demandas do Cidadão) .___ 

~Junlo~Comeroaldo Estadodo M•nasGer,J•S . BANCO BONSUCESSO S A Norc 3 1.1000 10112 e protocolo 165554983 • 
~~Ccfl•f•co rcq•slro sob o_ n• 581!>776 em 2610'112016 ~a ;7m~;~:E8BF594<'1EF Mannely de Pauln Bomf•m SecreiJna-Geral Pma vahd<H OSlO 

2010912016 Aulenllcaçao 091EOI\82A11922D8225B 3• 1 
1 I GI!l55 498 .3 e 

0 
cod•go de ,cqur.mç.t QrOX Es1a cóp•a fo• autt-nllcada 

docwnenlo. acesse www 111cemg rnq gov br e .nforme n ao p10IOCO o · 
d•g•talmcnle e ass•nada em 2S OQ 20 I ti por Mannely de Paula Bomf•m Sccrelana-GeraL ~::::t:t;3:, ~•9 317 



DIRETOR FRANCISCO FERREIRA NETO 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

Operações Denvallvos de Crédrto - Res. 2 933 

Atuahzaçào dos Dados no Unicad - Circ. 3.165 

Consultas a C E. Derivativos- Res. 3 .908 -
Apuração L1mrtes e Padrões Mínrmos- Crrc 3 398 

Fornccrmonto de Informações- Circ. 3.5011 

Assuntos do Selic- C ire. 3.808 -
Assuntos Relativos ao SPB (Sist.de Pagtos. Braslletro)- Crrc.3.281 

Rrsco de Lrqurdez- Res. 4.090 

DIRETORA JULIANA BRAGA PENT AGNA GUIMARAES 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

Cadastro Clientes do SFN - CCS -C ire. 3.34/ 

Operações Compromissadas - nes. 3.339 -
Area de Crédrto Rural- Res. 3.556 

Contas de Depõsrtos- Res. 2.078 

Operações Swap- Res. 3.505 

DIRETOR CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE JUNIOR 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

Operações de Câmbro - Res. 3.568 

Colocada em aprovação dos demais Diretores, as propos1ções foram aceitas por 
unan1midade dos presentes. Nada ma1s havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata que, depois de lida e achada conforme, segue 
assinada por todos os Diretores. 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2016. 

PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARÃES 
DIRETOR PRESIDENTE 

RENATA BRAGA PENT AGNA G UIMARÃES M ARTINI 
DtnFTORA EXECUTIVA 

JULIANA BRAGA PENTAGNA GUIMARÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

GABRIEL PENT AGNA GUIMARAES 
DIRETOR VICC PRESIDeNTE 

FRANCISCO FERREIRA NETO 
ornrroR exrcunvo 

CARLOSEDUARDOTAVARESDEANDRADE 
JUNIOR 

DIRL TOA EXECUTIVO 

2 

llii!fJ. Junll:l Comcroal do Est.ldO de MtMS Gerats 
UJCerttloco rn(JtSitO sob o n° 58757/6 om 26t09/20 t 6 da Empresd BANCO BONSUCESSO S A Ntre 3t3000t0t 12 e protocolo tS5554983 

2010912016 Autcnttcaçao D91EDA82A1192208225BE33717264E8BF5949EE Munnely de Piluta Bomftm · Secretána·Geral Para valtdar este 
documento acesse www 1ucemg mg gov.br e tnforme n° do protocolo 161555 496 J., o codt<JO do ~egurõnça QrOX Esta cópta foo autenltcada 
dogotalmento e asstnad;1 em 26109'2016 por Mannely de P<~ula Bomftm - Sccret<lrta·Gr-ral 
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Regostro Digital JO(:yV ' 

Documento Pnncipal 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Numero do Processo Módulo Integrador Data 

16/555 498-3 J163672492714 13/09/2016 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

109.766.716-20 PAULO HENRIQUE PENTGNA GUIMARAES 

589.195.976-34 GABRIEL PENT AGNA GUIMAMRAES 

341 .369.166-04 FRANCISCO FERREIRA NETO 

855 259 606-72 RENATA BRAGA PENTAGNA GUIMARAES MARTINI 

007.616.586-88 JULIANA BRAGA PENT AGNA GUIMARAES 

417.349.551-04 CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE JUNIOR 

Belo Honzonte Terça-feirA. 13 de Setembro de 2016 
Página 1 de 1 
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Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento EconOmlco de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO- REGISTRO DIGITAL 
Cert1fico que o ato. assinado digitalmente. da empresa BANCO BONSUCESSO S.A.. de nire 
3130001011-2 e protocolado sob o número 16/555.498-3 em 20/09/2016. encontra-se registrado na 
Jucemg sob o número 5875776, em 26/09/2016. O ato fo1 deferido digitalmente pela 3a TURMA DE 
VOGAIS. 
Assma o registro, mediante certificado dig1tal. a Secre tária-Geral. Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
valídação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços I Validar Documentos {http:// 
portalservicos.tucemg.mg.gov.br/Portal/pageslimagemProcessoNiaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

Assinante(s} 

CPF I Nome 

109.766.716-20 I PAULO HENRIQUE PENTGNA GUIMARAES 

Documento Principal 

Assinante{s) 

CPF Nome 

109 766.716-20 PAULO HENRIQUE PENTGNA GUIMARAES 

589.195.976-34 GABRIEL PENTAGNA GUIMAMRAES 

341 .369.166-04 FRANCISCO FERREIRA NETO 

855.259.606-72 RENATA BRAGA PENTAGNA GUIMARAES MARTINI 

007.616.586-88 JULIANA BRAGA PENTAGNA GUIMARAES 

417 349.551-04 CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE JUNIOR 

Belo Horizonte . Segunda-feira, 26 de Setembro de 2016 

Marinely de Paula Bomfim· 873.638.956-00 Página 1 de 1 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato fo1 defendo e ass1nado d1g1ta1mente por : 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

055.259.936-00 GERALDO FELIX DE JESUS 

574 631 .666-00 EMILIO CESAR RIBEIRO PAROLINI 

873 638.956-00 MARINEL Y DE PAULA BOMFIM 

Belo Honzonte. Segunda-foira. 26 de Setembro de 2016 

lli'i!l.. Junta Comeroal do Eslado oe Monas Ger;us WJ Conrfoco regoslro sob o n• 5875776 em 26,09120 16 da Em prosa BANCO BONSUCESSO S A . Nuc• 313000 10 11 2 e prolocolo 165554983 
20/09120 16 AutentrcaÇ<)o 091 EOA82A 1192208225BE3371 72B4F 8BF5949EE Marrnely de Paula Bomfrm Srcretilrra-Geral Para v;~hdar es1e 
documento acesse www 1ucomg m<J gov br o rnlorme n• do proloc:olo 161555 498 3 e o códrgo do Sf'<Jur,u•ç.l OrOX Es1a copra fot autentrcada 
drgrtalmente e a~srnada em 26i09 20 lo por M:mnely de Paula Bomfim Scaetana-Geral 
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ES~TURA PÚBLICA DB 
PROCURAÇÃO 1 NA FORMA 

ABAIXO: -=-=-=-=-=-=-=-=-= 

SAIBAM quantos esta virem, que 
no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 
de dois mil e dezessete (2017), a os vinte e seis 
(26 ) dias do mês de setembro, nesta cidade de 
Belo Hori zonte, Capital do Estado de Minas 
Gerais, República Federat1va do Brasil , nesta 
Serventia à Rua Goiás, 187, compareceu como 
outorgante BANCO BONSUCESSO S/A, devidamente 
inscrito no CNPJ/MF sob o número 
71 . 027 . 866/0001-34, com endereço na Av. Raja 
Gabaglia, n . 1.143 , 14• ao 16• andares, CEP: 
30.380-403, Bairro Luxemburgo, em Belo 
Horizonte/MG, através de seus representantes 
legais, os Srs. GABRIEL PENTAGNA GUIMARÃES , 

brasileiro, casado, administrador de empresas, CI 
n.• M-1.238.699 (SSP/MG), CPF n.• 589.195.976-34 
e RENATA BRAGA PENTAGNA GUIMARÃES MAR TINI, 
brasileira, casada, administradora, inscrita no 
CPF/MF sob o N• 855.259.606-72, e portadora da 
identidade M 4.04 0. 554 SSP/MG, ambos com endereço 
comercial na Av. Raja Gabaglia, n. 1.14 3 , 16• 
andar, CEP : 30.380- 4 03 , em Belo Hor izonte/MG; 
sendo que a participante se identificou conforme 
documentos 
declarando, 

acima menc1onados e apresentados, 
sob as penas da l ei , que o conteúdo 

conscante das certidões de comprovação de estado 
civil apresentadas permanece inalterado. E, então 
pela Outorgante, me foi d ito que por este público 
instrumento, nomeia c constitui seus bastantes 
procuradores: THAÍZA CAROLINA BATISTA LOPES 

ÇANÇADO , brasileira, casada, advogada inscrita na 
OAB/MG sob o n• 113. 831 e no CPF sob o n• 
068 . 382.106-73; FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA E 
FERREIRA, brasileiro, divorciado, advogado 
inscrito na OAB/MG sob o no 63.816 e no CPF sob o 
n • 942.817.776 87; FERNANDO DE VASCONCELLOS 
PORTUGAL TORRES , brasileiro , solteiro, advogado 
inscrito na OAB/MG s ob o n • 131.972 e no CPF s ob 
o n• 079.969.056-22; ANA FLÁVIA DE PAULA MOURA , 
brasileira , solteira , advogada insc rita na OAB/MG 
sob o n . 135 . 574 e no CPF sob o n. 
096.540 . 566-40; CECÍLIA COUTO GUIMARÃES DO VALE 

RUA GOIÁS, 187- CENTRO - BELO HORIZONTE - MG- CEP 30190-030 
FONES: (31) 3222-0584/3222-0954 
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QQURADO , brasilei r a, casada, advogada inscrita na 
0~/MG sob o n o 139.967 e CPF n. 0 079 . 541. 286-01; 
LEONARDO DE MARIA PIMEN'fA, brasileiro, solteiro, 
advogado inscrito na 0~/MG sob o no 144.754 e no 
CPF sob o n• 065.314 . 596- 97, ANDRÉ LUIZ RA8ELO , 
brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/MG 
sob o n• 153 . 917 e no CPF sob o n. 086.599.346 - 79 
e AYGUSTO DE ABREU RODRIGPES , brasileiro, 
solteiro, advogado inscrito na OAB/MG sob o n• 
159 . 580 e no CPF sob o n• 101.494 .556 -90 , JÉSSICA 
MEDEIROS RODRIGUES , brasileira, solteira, 
advogada inscrita na OAB/MG sob o n. 174 .204 e 
no CPF sob o n. 068.004.486 - 80 e HELOÍSA MONTEIRO 
DOS SANTOS, brasileira, solteira, advogada 
inscn.ta na OAB/MG sob o n. 175 . 23 4 e no CPF n. 

~ 077.581.576-45, todos com endereço profissional 
~ na Av. Raja Gabaglia, n. 1.143 , 15° andar, Bairro 

Luxemburgo, CEP: 30.380-403 , em Belo 
Horizonte/MG, com poderes atribuídos e restritos 
à Area Jurídica , podendo os nomeados procuradores 
representarem o OUTORGANTE, quando ISOLADaMENTE : 
receber citação judicial; representar perante 
terceiros em geral, 1nclusive repartições 
públ1cas de qualquer natureza e entidades do 
sistema financeiro; os advogados, além dos 
poderes acima, poderes especiais para propor, em 
nome do OUTORGANTE, ações de qualquer natureza; 
defender seus direitos e 
contra ele propostas, na 

interesses, nas ações 
esfera judicial , ou 

mesmo em p rocesso meramente administrativo, 
podendo ainda , em juizo o u fora dele, nomear 
prepostos; consti t u1r mandatários com os poderes 
da cláusula ad judicia; Os poderes para 
TRANSIGIR, FIRMAR ACORDOS , ASSUMIR COMPROMISSOS , 
RENUNCIAR OU DESISTIR DE DIREITOS , que ora também 
são outorgados, deverão observar o seguinte: (a) 

Quando se tratar de atos cujo valor NÃO EXCEDA A 
10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS vigentes à época de sua 
prática, estes poderão ser realizados por 

e/ou quaisquer dos advogados outorgados 
eventualmente subst.abelec1dos; (b) Quando 

tratar de atos CUJO valor SEJA SUPERIOR A 10 

(DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS E NÃO EXCEDENTE A 
(CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS , todos vigentes 

se 

50 

à 

época de sua prâtica, estes deverão 
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obrigatoriamente ser praticados por quaisquer dos 
advogados ora outorgados, podendo ser 
conjuntamente ou não aos eventuais 
substabelecidos, sendo certo que em hipót ese 
alguma serão praticados exclusiva e 1soladamente 
pelos eventuais substabelec1dos; (c) Quando se 
tratar de atos cujo valor SEJA SUPERIOR A 50 
(CINQUENTA) SALÁRiOS MÍNrMOS VIGENTES NA ÉPOCA DE 
SUA PRÁTICA E NÀO EXCEDENTE A R$ 100 .000,00 (CEM 
MIL REAIS) , estes somente poderão ser praticados 
mediante assinatura dos outorgados FÁBIO LUIZ DE 
OLIVEIRA E FERREIRA, TRAÍZA CAROLINA BATISTA 

LOPES CANÇADOou FERNANDO DE VASCONCELLOS PORTUGAL 

TORRES ; e (d) Quando se tratar de atos CUJO valor 
SEJA SUPERIOR A R$ 100 . 000 I 00 (CEM MiL REAIS) I 

estes somente poderão ser praticados pelos 
outorgados TBAÍZA CAROLINA BATISTA LOPES CANÇADO 
e/ou FÁBI O LUIZ DE OLIVEIRA E FERREIRA, 

conjunto com qualquer um dos seguintes Diretora .,. 
Estatutários do Outorqante: GABRIEL PENTA~ · ' ~ 

l .J 

GUIMARÃES; RENATA BRAGA PENTAGNA GUIMARÀE "" v , 
MARTINI; RODRIGO BRAGA PENTAGNA GUIMARÃES :· 

FRANCISCO FERREIRA NETO . Os poderes para nomear 
prepostos em ações de natureza trabalhista e para 
assinar notificações em geral deverão ser 
prat1cados mediante ass1natura conJunta de 
qualquer dos outorgados com qualquer um dos 
seguintes: THAÍZA CAROLINA BATISTA LOPES CANÇADO ; 
FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA E FERREIRA ou FERNANDO DE 

VASCONCELLOS PORTUGAL TORRES. Os poderes para 
constituir mandatários com os poderes especia1s 
d~ cl6usula ad negocla; dar quitaç!o; assinar 
contratos em geral, firmados com terce iros; 
assinar instrumentos públicos ou particulares de 
confissão de divida, de dação em pagamento, bem 
como de constituição c cancelamento de garantias 
rea1s; somente poderão ser praticados pelos 
outorgados em conjunto com qualquer um dos 
Diretores Estatutários do Outorgante , aqui 
elencados ou não . Todos os ora outorgados, 
poderão, er.fim, praticar todos os demais atos que 
se fizerem necessários ao bom, fiel e cabal 
desempenho deste mandato, a que tudo ~e dará como 
firme e valioso. A validade é de 01 (hum) ano, 

contado da presente data. E tudo quanto assim f or 

RUA GOIÀS, 187 - CENTRO- BELO HORIZONTE - MG- CEP 30190-030 
FONES: (31) 3222-0584 f 3222-0954 



fe1to pelo seu dito procurador promete haver por 

valioso e fi rme. Assim o disse do que dou fé e 
lhe fiz esta em razão do meu oficio . Escrita e 
lida esta escritura de procuração com conteúdo 
financeiro, aceitou e assina a 
resente. Dispensadas as t:estemunhas com base na 

~ i Federal 6 . 952 de 06.11.1981. Emolumentos 
" $88,04, Recompe-MG R$5,28, Taxa de F1scalização 

R$29,33, Tota l: R$122 , 65. (1 Ato(s) Código : 
1458-9) . Art. 2", Lei Estadual 15.424 de 
3 O. 12 . 04 e suas alterações. Arquivamento da 
documentação requerido pelas partes adiante 
assinadas. Eu . Marnise Mar1a Della Croce, 
Escrevente Substituta, a digitei, subscrevo e 
assino. (a . ) Marnise Man.a Del la Croce. Belo 
Horizonte, 26 de setembro de 2017, (a.) GABRIEL 
PBNTAGNA GUIMARÃES, RENATA BRAGA PENTAGNA 
GUIMARÃES MARTINI . TRASLADADA EM SEGUIDA COM 4 

LAUDAS, CONFORME ART.~,§ 2" PROV. 260/CGJ/2013. 
Em testemunho ~~ da verdade. 

r \": t' ~ I 

· ~ 1:e Hotas 
~ ,, :: c:ooa ... ..,...-, 

POtiii' J'Jl>ICZÀIUO - TJMC - Co~41dona C:.J:al da Juohça 

Cart6cio do 1• Oficio d a Notas da Bolo HoJ:>zonta - MQ 

Selo dt Plscalizaçlo EletrOnico: BPX21193 
Código de Seguranca• 1880 7248.006~.9889 
Quant\dada d~ Ato• • 1 
lll•ol. 11\t 93, 32 1 Taxo d e l'iecaliuo;-3o . liS'2g ,1J : Tntlll:RS 122,6~ 
Conaulte • val1dade deota selo no aite ~[l~los . L1mg.1up pr 
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SUBSTABELECIMENTO 

Substabeleço, COM RESERVAS, para FLAIDA BEATRIZ NUNES 

DE CARVALHO inscrito na OAB/MG sob o n° 96.864, com escritório situado à 

Av. Raja Gabaglia. n° 1.617, 7° Andar - Luxemburgo, CEP: 30.380-435, Belo 

Horizonte/MG - os poderes que me foram conferidos por BANCO BONSUCESSO 

S/A, inclusive os necessários para substabelecer e nomear prepostos para 

representa-lo junto aos autos deste processo, reservando-se iguais poderes. 

H elo Horizonte, 15 janeiro de 2016. 

~.~. -~~ 
OAB/MG 131.972 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ :.0038130-04.2012.8.21.3001) 

Vistos. 

l.Cadastre-se (fi. 991 - Banco Bonsucesso S/A), para 

intimação quando for determinado. 

2.Cumpra-se integralmente o determinado à fi. 929, 1, 

quanto à expedição de alvará dos honorários do Administrador, 

observando o número da conta informada para crédito à fi. 987, parte 

final. procedendo-se à vinculação ao sistema "themis", caso necessário. 

3.No que diz respeito às petições da devedora de fls. 

937/939 e 970/979, assiste razão ao Administrador às fls. 956/961 e 

984/987. 

Com efeito, conforme foi referido pelo profissional, a 

própria devedora informou os valores devidos aos seus credores na peça 

inicial, não podendo, agora, após ter sido publicados os editais cabíveis 

de publicização da respectiva relação, sem que os credores tivessem se 

insurgido quanto aos valores que lá constaram - com exceção do Banrisul 

e do Portocred - bem como a devedora, nos termos do art. 768, § único 

do CPC/73. 

Desta forma. resta preclusa a discussão judicial quanto 

ao valor dos créditos, não havendo que se produzir prova de forma 

incidental nestes autos. visto que não cabível. o que deveria ser efetivado 

em eventual impugnação apresentada. De outro lado, não é incumbência 

do Administrador negociar com os credores a fim de discutir eventuais 

juros indevidos incluídos ou outras rubricas. 

Tal providência deveria ter sido realizada pela devedora 

já quando da descrição dos valores dos créditos na inicial. 

No entanto, a fim de possibilitar eventual composição 

pela devedora diretamente com os credores, defiro o prazo de 30 dias 

Número Verificador: 0011120295265900120182014983 1 
001/1 .12.0295265-9 (CNJ:. 0038130-04 .2012.8.21.3001) 

/ 
v 
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para que venham aos autos petição conjunta dispondo sobre os valores 

dos créditos, ocasião que poderá ser alterado o quadro geral de credores 

e o rateio elaborado. 

Decorrido o prazo sem manifestações. voltem para 

determinação de pagamento do rateio já apresentado nos autos. 

Do exposto, defi ro o pedido de fi. 978, item "a". pelo 

prazo de 30 dias, bem como o pedido subsidiário do item "e", e indefiro 

os itens " b" . "c" e "d" . 

rz,O 
fõ~ ~· 

f<; .9~. 
o~ ., 

v -- ~y' 
eletr ônico 
www.tjrs.jus.br 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 15/06/2018. 

Eliziana da Silveira Perez. 
Juíza de Direito. 

ES!e • um aõõ";T.ento eoei>'OniCO aSSonaoo Cl'IJ ta-;;.,.., 1'0'-- ~ 
S•gnatétiO FllZlANA OA SILVEIRA PEREl 
N" ele S6<•e do Cll<l•foe.oo OOCFOIEA 
Oa•a e nora cs. us•n.lt"• ts.?\12018 16 04 ~~ 

I Para contorênc•a oo eo<1teudo doste doeumonto acesse na Internei o Móereço hl!p /lwww.IJIS JUS b<illeflftcadocs I 
e d<g te o seou•nre numero "w,roeaOOf 0011120295265900120182014983 

l lllllll~lll~lill l lllll l l flllllll lll llllll lll lllllllll~llll ll l J 

Número Venfrcador: 0011120295265900120182014983 2 
001/1.12.0295265-9 (CNJ: .0038130-04 .2012 .8.21.3001 ) 
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Oficio n° 178/2018 

Porto Alegre, 28 de junho de 2018. 

Excelentissimo(a) Senhor(a) Juiz(a) 

. ~~ .:.:., 
' . . ' 

Informamos a Vossa Senhoria o cumprimento da decisão judicial conforme ··~ 
dados abaixo: ' ~i 

Processo 00111 .12.0295265-9 

Autor Josefina Gonçalves Dias 

Data Pagto. 21/06/2018 21/06/2018 22/06/2018 

Valor R$ 5.702,64 R$ 5.702,64 R$ 5.702,64 

N° guia de pagto 001.1810077166 001 .1810077168 001 .18/0077169 

Atenciosamente, 

Ro ~rta Vianna Escouto"D'iií'S= 

Chefe do Serviço de Pagamentos 

Excelentlssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito 
Vara de Direito Empresarial, Recuperaçlo de Empresas e Falências 
Comarca de Porto Alegre 

INSTITUTO DE PREVIDtNClA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Serviço de PagamentoS - D.retona Admontstrlltlvo/Finsncelro 
Avenoda Borges de Medeiros. 1945- 90 110.900- Porto Alegre - RS 

51 3210·5681 /5676 
Roberta-Dias@lpe.rs.gov.br 

www lpe rs gov br 

J . 
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Tnbunal de Juatlçle do e.t.do do Rio Grande do Sul 

ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 

Autor. 
Réu: 
~~: 

CPFICNPJ: 

Vara de Dnllo Empt'8Nriet, Recuperaçlo de e.mcw- e Flll6nclel 

001/1 .12Jl2~52S5-Q Nau.Hwza: ~de~ 
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Joeetlna GonçaiYM Dtaa 
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valor. 1.102.,14 (~lllllut = .._ ........ _. • ...,._..._) 
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001.11/0017111 1110112011 
Nome CIO Ot ,OI Itantl 
I PERDI 
COml tCI 

Come rc.e d l Porto A111' ' 

c::J 1 .I Woed• corrente D 2 .7ChOCIUO 

-..ooaool7-7 .. 12101C»a t110117'71~111~ 

-----.... -~ 
GUIA O.~ JUDICIAL ltDIUN.IlJW)() 

DfPOeiTAJt 80IIENT1! NO BANCO DO I!ITADO DO-· BAHRIIUL 

~~······ OU I - l'odor J!MIIct• rto 
(C.nte N• 
271414.1 I C,.,/CNI'J .l"rocauo 

I . IZ .OHI~I 

~~on6rlo 
1 
I Ol>lorvotlo 

Vete d a Olte lto IMpr••• rlel. llll:eouper• t l o dt 
mpre••• • Ft ttAc1u 

I Volor 5.702,84 _...,.. __ .... __ 
GUIA O.~ JUDICIAL ltDIUNDADO 

DIPOefT'AJt 80IIENT1! NO BANCO DO I!ITADO DO ROa • BAHRIIUL 

~ ~······ 0111. _., JucUclllrlo 
IC•nt.a ,.. 
1114W.I 

ICI',/CNI'J 1"-1.12 .021121 ... 

~.,.... , r-"' .... Vo~e do Dlrol to fmpr .. erlol, llnupoti~O t o 
"uu·•·••• • , ... ~•• ..... ... C..._uo TMiono I V.lor 11 .702,14 

............ ............. -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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22106120'8 . ~ 

lmpreedo - Blrwtlul [1529704685474] 

**************************************************** 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPÓSITO JUDICIAL 
**************************************************** 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A 

AGENCIA 
DATA PGTO 
DATA DÉBITO: 
EQPTO 
DEPOSITANTE: 

GUIA NRO 

0040 
21/06/2018 
21/06/2018 
9998 

CON~ : 03.063333.9-1 
HORA : 15:59 : 27 

NSU: 730566906/351472 
IPE PREVIDENCIA PAGAMENTO 

18/0077166 

VALOR DEPOSITO R$ 5702 , 64 

CÓDIGO DE BARRAS: 
89680000057-02641210100-11800771660-62127345460 

AUTENTICAÇAO: 
BERGS004099983514722106201800000570264 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
**************************************************** 

03C6FF142A75040731C9DBB3E780BEB68549 

SAC: 0800 6461515 OlMDORIA: 0800 6442200 

71108 



1810612018 Tt1bunal de J~ do Estildo do Rio G,..ooe do Sul 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
• PODER JUDICIÁRIO 

GUIA DE DEPOIITO JUDICIAL RIMUNERADO 

earn.c:a de Pom Al9e 
c.nório: ..... ,. de DniiD ~1. ~de~.~ 
~= 001/1 . 12.~ NIUwa: Olcllw*'tlde lnloNtldl 
Autt JoMflnl ~ Olel 
R6u: Joeellrw ~ Olel 

~ Oepoeilllna: IHJtOI (1NT1IIAOO) 
CPF/CNPJ: 
~: 0821 - Poder Judlc:i*1o Conlil N": 2'73'64.8 
V.lor. 5.702,14 (clncomllrrtlar'*-•dell,....,_...,...,._._) 
O'-•IÇ6ee: DIIIOOI'do cam • ,....ldll de~ P. o~- rrd ~- ,...,._eo.,.,.,.._.,.,do 

depoeiiMo • quen11e ~ pwa cridlto "" nome dM '*"'· 11'11 oon11 IIPidiJ cam l'llldlrnec • · 
rnoYirnentada por ordem ou~ do Juizo pwa o~-

&la guie 6 ~,_. • um Onlco PIPfl"'l'do de ~ Judidll. ~ -..dlde • eua ,.. "'lzeçto. IOb 
pena de nlo reoonhecln•IID de. demell ~ pelo....,_ loofonniUDdo. 
Dlpólfto cam dllque _.. .wtwc1o llpóla octnp~~.-çlo ~ 

Cola: RS 7,20 (0.20 URC) 

.. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

• PODER JUDICIÁRIO 

H• dl OUII j Dote do lmlulo 
OOI . II/Oa17111 1&/0e/2011 
NOOIO do Do-ltaftll 
IPEROI 
Comere:.. 
Co~~t1ru de Porto AJee r• 

1-. . ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

· PODER JUDICIÁRIO 

H• Gl Oule j Dote do Em luto 
001 . 1&10077111 11101/2011 
Nome do Oepoettanta 
IPERGI 
Comere. 
Com1rc• ele Porto Aleg,. 

c::J 1 .. ..... . ... ,,.,.,. c:J a. r c~~·· 

I 1 ..xiOOOI ., .. 2101Q0.311100771.., 121~ 

GUIA DE~ JUDICIA.L. RUIUNUADO 
DI!POei'TAR --.N11! NO UNÇO DO IEITADO DO 11M - IIANIUIUL 

~~···••o 
OUI • I'Mor Ju~-tto 

IC."te N' 
21'1464 .1 

IC"~ICNI'J 
,,_ ... 

I . f2.02HH6-t 

~orUtto 'r-.... Voro 4o Dlntto e .. preoorlo l, Ro•uporo5fo do 
III~IUit 6 hl6ftoll0 

jva~o< 11.702,14 

GUIA DR DRPóerrO JUDICIAL JIWIUNUADO 
DIPOIITAR eo.Nft NO IANCO DO DTADO DO ROa - BNWIUL 

~ ~tnclo 
OUI • ,._, JH!cll rto 

I Conu H• 
17$414.1 I C"'/CNI'J , .. , ...... 

I .U .OIH211·•f 

~:,.rio . I ()Me ...... ro do Dlrollo l!mprooo tlol. Rocuporotlo • • ., ...... , ......... 
··~~- N• c-.we Tolo- I V.lor 5 .702.114 

'1111111111111111111111111111111111111111111 

,:. ....... . ..: .. ... . 
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2210612018 I~- Banriaul [1529704885474) 

**************************************************** 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPÓSITO JUDICIAL 
**************************************************** 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A 

AGENCIA 0040 
DATA PGTO 21/06/2018 
DATA DÉBITO: 21/06/2018 

CONTA : 03 . 063333 .9-1 
HORA : 16 : 52:57 

EQPTO 9998 NSU: 730592188/351535 
DEPOSITANTE: IPE PREVIDENCIA PAGAMENTO 

GUIA NRO 18/0077168 

VALOR DEPOSITO R$ 5702,64 

CÓDIGO DE BARRAS: 
89640000057 - 02641210100 - 11800771680-62127345460 

AUTENTICAÇAO: 
BERGS004099983515352106201800000570264 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
**************************************************** 

03BBCCCD16E4CC28111704E413273A2 D7628 

SAC; 0800 6461515 OlMDORIA: 0800 6442200 

24(108 



181061.2018 Tribunal de Juatlça do e.t.do do Rio Gr.nde do Sul 

" " ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDlCIÂRJO 

eom.rc:. da Porto~ 

Proc8110: 
Vara da Dirlíto ~ Rec:upetl(llo da~ 1 Flllndll 
001/1.12.02952M-8 Nalui'IZll: Dlcll1'116111 delnloi<AIIdl 

Autor: 
R6u: 

.. Oepoellanae: 
CPFICNPJ: 
~: 0821 - Poder Judicl6tlo Conta N": 2'73464.8 
V.lor. 1.702,14 (ciMO mil •--'*- • doa ,..... I--e qulllro ..,..._) 

ot..~ Deeoonfocom••••ldlede~~o~.a t•~..aoheo"""'''t~••IID 
~k>• quenlle ~ ~ a6dllo ....,_ dll !**....., oonta IIIPIOIII com rwd••**· 
~--por ordem ou ~dojuiZD~o ~ 
Ellll gulll' delarwde. In! Clnlco ~··.,de Dep6elo Judlolll. ~ llldldiiiUI ~IDI;IIo.IOb 
pene de,., ~menlo doe dlmlll ~pelo ....... lnfomwlludo. 
Depóello com cheque_. et.ctv.c1o epól • oompe~_,.., broc*1L 

COla: R$ 7,20 (0,20 lJRC) 

- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
• . PODER JUDICIÁRIO 

N• •• Oula I O• lll • • &III!MtO 
00i . iii00771 U 1110t/2011 
NOtoO ~O Oo pooltOMI 
IPEI'tOI 
Comarca 
Comer·ce de Por1o Aleer• 

• .. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

• . PODER JUDICIÁRIO 

H• fi Gul• I OoLI 4o ll!lftloolo 
001.1110077111 1110erzo • • 
Nomo do Ooi>OOILioio 
IPIRGI 
Com1r0-1 
Com•rc.• de Pono Ateare 

c:J 1.1 Moe.41 oorr~t• c:J 2 .7 Ch.,.uo 

.aJOOOOIJ?-t a..t210ii!IC» i11017rTi~ 121~ 

------~~~~~-..-

GUIA DIE DI!JIOim) JUDICIAl. MMUNUADO 
DIIPOin'Ait K'IEITI NO IANCO DO aTADO DO ROa - UNitiiUL 

1" .. ""'' OI~ I - """" ' Ju4Jcl.tlie 
1c-111N• 

271414.1 
ICI'I'/CNI'J 

, .. ,_ 
I .U.021U~I 

~~Or16rlo riooo ..... O Vere de Olralto lmpr ... rla t, Jtacuperat l o fie 

... ,, ..... '""""'•• I v . .. , 5 .702,U 

~-- ~~~~~- ..... 
GUIA De DEP0erro JUDCIAL ltDIUNDADO 
DEP<*TAit 80IENTE NO IANCO DO aTADO DO ROa - aANitiiUL 

., ......... 
~~- I'Mer J ""lciArlo 

JCMLI N• 
111414.1 

1'"''~/çNI'J 1"' ...... i . i 2 .02tl211-t 

~....... . I o .......... 
Voro d o Olrolio E.Bio,.oorlol. lloOUI'IfOOIO d o ,.,, ............ _ 

a e nao N" Che<t"o TloiefOM J Vl ter 5.702 ,U 
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2210612018 , lmpreealo- Bentleul (152111704886474) 

**************************************************** 

I ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIARIO - RS 

COMPROVANTE DEPÓSITO JUDICIAL 
**************************************************** 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A 

AGENCIA 00 40 
DATA PGTO 22/06/2018 

CONTA: 03.063333 . 9-1 
HORA: 17:27:55 

DATA DÉBITO: 22/06/2018 
EQPTO 9998 NSU: 730891657/352449 
DEPOSITANTE: IPE PREVIDENCIA PAGAMENTO 

GUIA NRO 18/0077169 

VALOR DEPOSITO R$ 5702,64 

CÓDIGO DE BARRAS: 
89620000057-02641210100-11800771690-62127345460 

AUTENTICAÇAO : 
BERGS004099983524492206201800000570264 

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE *** 
**************************************************** 

032BB386E748C5C950 4862923A23CFFE2A04 

SAC: 0800 6461515 OlNIDOIUA: 0800 6442200 

51/108 



Processo 11 20295265-9 Page I of I 

l í'? ~ 
Processo 1120295265-9 ;yv ) /) 
Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Enviado: segunda-feira, 2 de julho de 2018 17:52 
Para: angelo@mazzardoecoelho.com.br 

Boa tarde Dr. Angelo, 
Favor confirmar o CNPJ do escritório, para fins de expedição de alvará, 
referente ao processo n. 1120295265-9. 
Att. Sofia 

PODER JUDICIARIO - RS 
Cart6rio da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências 

Rua Manoelito de Ornelas, no 50, sala 803, 8° andar, 
Foro Central - Prédio 11, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, fones:3210-6760 e 3210-6758 

Porto Alegre - RS 
e-mail frpoacentvfac@tjrs. jus.br 

~ara agilizar seu atendimento e localização do processo, traga informação atualizada do 
mesmo! 

Obs.: Se o(a) Sr.(a) ficou satisfeito com o atendimento recebido, poderá ajudar enviando 
mensagem para: secretariaca1@tjrs.jus.br 

https://webmail.rjrs.jus.br/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAABYctNd.LflATS .. . 02/07/2018 



RES: Processo I 120295265-9 

RES: Processo 1120295265-9 
Angelo Santos Coelho - Mazzardo & Coelho Advogados Associados 
[angelo@mazzardoecoelho.com.br] 
Enviado: segunda-feira, 2 de julho de 2018 20: 14 
Para: Foro Central Cartório da Vara de Direito Empresarial Recuperação de Empresas e Falências 
Cc: Blanca [bianca@caS.com.br] 

Prezada Sofi a , 
Boa :~o:. e . 
Cnpj 02 . 90 3 . Al3/20~: - 84 

Escou copiando mi:1ha f~nanceira para envetJal dúviaas o~ i~forrraçao 
Abs 

---- -~e~sage~ ~r~gi~al -----

D~ : Foro Central Cartório da ~ara ae Dire~to Empresar~a: Rec~~e:aç~o de 
Empresas e Falênclas [:11--1 1 11 •: f 11 • .. c•. I• . 1 1" '~' 11 ::-. . i L . I L] 
Enviada em : segunda- fe~ra , 2 de lulho de 2018 17 : ~2 

Para : a~gelo@ma zzar~cecoelhc . corr . br 

Assunto : Processo 1:202~5265-9 

Boõ ~arde Jr . Ar:ge:o , 

favor con firmar o CNPJ do escn.torlo , para fins de e xpedição de alvará , 
referen:e ao pro~essc :1. }120295265 - 9 . 

At'L . Sofia 

PODER J~D:CIARIO - RS 

Rua Manoelito de Orne1as , n° 50 , s a l a 803, 8° andar, 

Foro Ce~tral - ?ré~:o :J , Ba~rro Praia oe aelas , CEP 98:10- 23: , 
funes : 3210-6 / GO e 32:0-E758 

Porto A:eg~e - RS 

e -ma~l frpoacen~vfac@tjrs . ju s . br<mailto : ~rpoa~entvfac@tjrs . ~us . br> 

Pagc I of I 

?ara ag::izar se~ a~e~di~e~to e loca l~zaçào d~ p~c~essc , traga :~formaçãc 
aLualizada do mes~o~ 

Obs .: Se o( a) Sr . ,a) fic o>.J sac:isfeito com o a;.endimer.r::o recebiot , pode rá 
ajudar enviando mensagew para : 
secre:ar~acgj@tj~s . :~s . br<~ai::o : secrer::ar~acai@ ~:rs . :~s . br> 

https://webmail .tjrs.jus.br/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAAB Y ctNd LflA T5 .. . 03/07/2018 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 

Comarca de Porto Alegre 

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre 

COMPROVANTE DE EXPEDIÇÃO 

ALVARÁ AUTOMATIZADO 

Alvará de Autorização N°: 001 18/000071461 

e Valor do Alvará: R$ 9.608,29 (Nove Mil. Seiscentos e Oito Reais e Vtnte e Nove Centavos) 

Despesa Bancária: RS 0,00 

Valor lmp. Renda: R$ 0.00 

Processo: 00111 .12.0295265-9 

Ass inante: Ora Gtovana Farenzena 

Natureza: Declaratória de Insolvência 

Benefic iário: Mazzardo e Coelho Advogados Associados 

Pessoa Jurídica 

CNPJ: 02.903.013/0001-04 

- Autorizado: Mazzardo e Coelho Advogados Associados- CNPJ: 02.903.013/0001-04 

Tipo de Resgate: CONTA BANRISUL 

Observação: 

Creditado em 05/07/2018 na conta 0606679209, agência 0015 do Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul. 

Do valor do Alvará serao descontados os valores referentes a despesa 
bancária e Imposto de Renda Retido na Fonte, quando houver. 

Porto Alegre, RS . 06 de julho de 2018 



• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 8 PODER JUDICIÁRIO 

CERTID . .\0 

CERTIFICO que a Nota no 484/2018. expedida em 06 

de ju lho de 2018, foi disponibilizada na edição no 6302 no Diá r io da 

justiça Eletrônico do dia 10/07/2018, considerando-se publicada no 

primeiro dia útil que se seguir, em conformidade com o art. 40 da 

Lei no 11.419/2006. Dou fé. 

001/1 . 12 . 0295265-9 {CNJ 

0 4.2012 . 8 . 21 . 3001) - Josefina 

Dias {pp. Fernando Soares 

55493/RS, Francisco Gonçalves 

0038130-

Gonçalves 

Wit t 

Dias 

Júnior 45526/RS e Vanessa Bitencourt 

55334/RS) X Josefina Gonçalves 

Dias (sem representação nos autos) . 

Intimado : Mazzardo e Coelho Advogados 

Associados {pp . Angelo San·t:os Coelho 

23059/RS). l.Cadastre- se (fl . 991 Banco 

Bonsucesso S/A) , para intimação quando for 

determinado . 2 .Cwnpra-se inteÇJralmente o 

determinado à fl. 929 , 1 , quanto à expedição 

de alvará d o s honorário s do Administrador, 

observando o número da conta info rmada para 

crédito à fl . 987 , parte final, procedendo-se 

à vinculação ao sistema "themis" , caso 

necessário . 3. No que diz respeito às petições 

da devedora de fls. 937/939 e 970/979 , 

assiste razão ao Administrador às fls . 

956/961 e 984/987 . Com efeito , conforme foi 

referido pelo profissional, a própria 

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder J udici ario 
Confira autent icidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs , informando ooooss 193~J06. Página 1/ 4 



• ESTADO DO RIO G~NDE DO SUL 8 PODER JUDICIARIO 

devedora informou os valores devidos aos seus 

credores na peça inicial, não podendo , agora , 

após ter sido publicados os editais cabíveis 

de publicização da respectiva relação, sem 

que os credor es tivessem se insurgido quanto 

aos valores que lá constaram - com exceção do 

Banrisul e do Portocred bem como a 

devedora, nos termos do art. 768 , § único do 

CPC/7 3. Desta forma, resta 

discussão judicial quanto ao 

preclusa 

valor 

a 

dos 

c ré :i i tos, não havendo que se produzir prova 

de forma incidental nestes autos , visto que 

não c abível , o que deveria ser efetivado em 

eventual impugnação apresentada. De outr o 

lado , não é incumbência do Administrador 

negociar com os credores a fim de discutir 

eventuais juros indevidos incluídos ou outras 

rubricas . Tal providência deveria ter sido 

realizada 

descrição 

pela devedo ra já quando 

dos valores dos créditos 

da 

na 

inicial . No entanto , a fim de possibilitar 

eventual composição pela devedora diretamente 

com os credores , defiro o prazo de 30 dias 

para que venham aos autos petição conjunta 

dispondo sobre os va lores dos créditos , 

ocasião que poderá ser alterado o quadro 

geral de credores e o rateio elaborado . 

Dec)rrido o prazo sem manifestações , voltem 

para determinação de pagamento do rateio já 

apresentado nos autos. Do exposto , defir o o 

pedido de fl. 978 , item "a", pelo prazo de 

Assir.ado eletron1camente por ~10 Grande Do su: Poder Judiciar1o 
Confira autenticidade em bttpa://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000551934306. Página 2/ 4 



8 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 8 PODER JUDICIÁRIO 

30 dias, bem como o pedido s ubs idiário d o 

item " e " , e indefiro o s itens "b", "c" e "d". 

Int ime m-se. ALVARÁ AUTOMAT IZADO EXPEDIDO PARA 

O ADMI NISTRADOR JUDICIAL. 

Porto Alegre, 09/07/2018, 

Escrivão(ã) 1 Oficial Ajudante 

Assinado eletronic amente por Rio Grande Do Sul Poder J udiciario 
Conf i ra autent icidade em https: //www.t jrs.jus .br/ verificadoca , i nformando 000055193 ~ 306. Página 3 / ~ 



• 

I:STi\DO DO RIO GR/\!'.101: ~O Lrl 

PODER JUDI CIARIO 
TR IBU AL DE .J USTIÇA 

~ 

DOCUMENTO ASSINADO POR 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIAR O 

WVIW (JfS JUS br 

DATA 

09/07/2018 16h11min 

Este é um documento eletr6mco assmado digitalmente conforme Le1 Federal 
n° 11 419/2006 de 19/12/2006. art 1°, partJgrafo 2" InCISO 1/1 

Para conferencia do conteudo deste documento. acesse. na mtemet. o 
endereço https 1/www (Jrs.JuS brlverificadocs e d1g1te o segumte 

número venncador 00005519 3 4 30 6 1111111111111111111111111 
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DOMINGOS DOS SANTOS BITENCOURT - OAB-RS 42.694 
JOÃO AUGUSTO BITENCOURT- OAB-RS 65.314 

EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 
VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E 
FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE-RS 

URGENTE! 

IDOSOS - TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA 

Referência : Processo n. 001/1.12.0295265-9 

Insolvência de Josefina Gonçalves Dias 

1. 

CLAUDIONOR SCHAFER SARATT e NILZA TERESINHA DA 

CUNHA SILVEIRA, já qualificado nos autos acima referenciados, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, tendo em vista 

o teor da Nota de Expediente n. 484/2018, expor e requerer: 

Os ora requerentes, desde já, informam que não há 

possibilidades do aventado acordo ou petição conjunta com a insolvente. 

2. Conforme muito bem lançado no despacho de fls. 1.025/1.025-

verso, foi a própria devedora quem informou os valores devidos aos seus 

credores, e, ainda, não houve nenhuma insurgência após a publicação dos 

editais cabíveis. Ademais, os créditos dos ora requerente são oriundos de 

sentença transitada em julgado, portanto, são títulos executivos judiciais. 

Eventual petição conjunta somente tumultuaria o deslinde do pressente feito. 

3. Portanto, cabível, desde já (e antes da fluência do prazo de "30 

dias" para eventual petição conjunta) a expedição do competente alvará para 

liberação dos valores dos ora requerentes, tal como informado pelo 

administrador (fi. 959), no valor de R$ 96.226,22, e conforme dados bancários 

...., ... 

já informados (Banco Banrisul, Agência n. 0621, Conta Corrente n. 4 
35.197929.0-1 , em nome do procurador João Augusto Bitencourt, CPF n. c# 
967.347.100-25- procuração atualizada de fi. 946). 

--~------~----------------~--------------------~~~ 1 
AV DIÁRIO DE NOTICIAS, N° 200, CONJ 908 - EDIFICIO CRISTAL TOWER - BARRA SHOP I G SUL 
PORTO ALEGRE-RS CEP 90 810-080 FONE (51 ) 32321 469 WWW.ADVOCACIABITENCOUR DV BR 
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• 

• 

COl RT 
DOMINGOS DOS SANTOS BITENCOURT - OAB-RS 42.694 

JOÃO AUGUSTO BITENCOURT - OAB-RS 65.314 

Em face do exposto, requerem a Vossa Excelência que, 

observada a tramitação prioritária aos ora requerentes (idosos - documentos 

de fls. 947 e 949), determine a imediata expedição do alvará para liberação do 

valor que lhes cabe, qual seja, o informado pelo administrador (fi. 959), no 

montante de R$ 96.226,22 (noventa e seis mil e duzentos e vinte e seis reais e 

vinte e dois centavos), conforme dados bancários já informados (Banco 

Banrisu/, Agência n. 0621, Conta Corrente n. 35.197929.0-1, em nome do 

procurador João Augusto Bitencourt, CPF n. 967.347.100-25 - procuração 

atualizada de fi. 946) 

Nestes termos, pedem deferimento . 

2 
A-V-D-:-IÁ-RI_O_D_E_N_OT-:i-CI-AS- ,-N-0 -200-. C-O~N-J -:-9-:-08:---_ --:E-:-D-::IF-:-:iC-:10:-C:-:R-IS:-:-T:-AL:-T::-:0:-W:-::E:-=R---:BA::-:-::-R::-RA:-S::-:H-:-::O:-=P::-PI-:N::-G-::-SU:-::-L 
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MERITfSSIMO JUfZO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

E FALÊNCIAS, DA COMARCA DE PORTO ALEGRE, RS. 

Processo n2 001/1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador signa tários, nos 

autos da Ação Declaratória de Insolvência por ela ajuizada, processo em epígrafe, vem, 

respeitosamente, expor e requerer o que segue: 

1. Primeiramente, cumpre sinalar que a autora contatou todos os 

credores constantes do quadro provisoriamente elaborado pelo Sr. Administrador, 

conforme se depreende dos e-mails anexos (Does. 01, 02, 03, 04). Registra-se que os 

respectivos procuradores ficaram de retornar as propostas formuladas até o dia 

20.08.2018, rememorando-se, para tanto, que o prazo concedido por este MM. Juízo 

para que a autora tentasse negociar as dívidas escoa-se em 22.08.2018. 

2. Todavia, com relação à dívida existente junto à PORTOCRED S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, as partes acabaram por entabular 

acordo, conforme petição que está sendo juntada aos autos nesta oportunidade. 

Verifica-se do teor do acordo que a aludida credora aceitou dar quitação da dívida pelo 

va lor que lhe caberá no rateio definido pelo Sr. Administrador. Assim, uma vez que os 

valores envolvidos compreendem aqueles que já estavam destinados à PORTOCRED, 

requer-se seja expedido competente Alvará, nos termos constantes da aludida petição. 

3. Com relação à dívida mantida junto à CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, a autora dirigiu-se até a Agência em que tomado o empréstimo e foi informada 

pela Gerência que o crédito fora cedido à empresa " RECOVERY", conforme faz prova o 

documento anexo (Doc. OS). 

4. Em contato com aludida empresa (cessionária), a autora veio a ser 

.--:l 

·~ .... . -. ... 
/:$ 
Q 

informada que a dívida, para fins de encerramento, poderia ser quitada mediante o ;J 

f 



pagamento de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Lembra-se que os valores 

destinados à CEF correspondiam a R$ 14.000,00. 

S. No entanto, a cessionária informou que é emitido um Boleto para 

pagamento, com prazo de 10 (dez) dias, se houver interesse da autora. 

6. Da situação em tela exsurgem duas situações poss1ve1s e 

excludentes: (i) o débito junto à CEF é exclufdo da Massa liquidanda, sendo os 

respectivos valores passíveis de rateio entre os demais credores1, uma vez que cedido o 

crédito a terceiro este não buscou sua habilitação nos presentes autos; ou (ii) 

entendendo-se pela manutenção do crédito pela cessionária RECOVERY, nos presentes 

autos, a autora solicitará a emissão de boleto, juntando-o aos autos para que seja 

promovido o pagamento pelo Sr. Administrador, dentro do prazo que vier a ser 

concedido. 

7. Registra-se que a empresa em tela é muito "engessada", não se 

conseguindo contatar nenhuma pessoa do seu setor administrativo, com exceção dos 

atendentes de telemarketing. Assim, não admitem sequer informar eventual conta 

bancária, ou mesmo a produção de qualquer documentação no sentido de que reste 

formalizado o acordo. A coisa é "muito simples" e "prática": emite-se o boleto e paga

se a dívida, sem maiores forma lidades complementares. 

8. Independentemente da opção a ser escolhida, a situação do 

débito junto à CEF faz com que sobrem valores, os quais, por sua vez, poderão ser 

rateados entre os demais credores, conforme mencionado. 

9. Por derradeiro, informa a autora que com relação ao débito junto 

à ASPECIR, em contato com a advogada da Associação - inobstante não tenha havido, 

ainda, resposta formal-, regist ra-se que foi proposto (conforme e-mail anexo- Doc. 04) 

o encerramento da dívida, a partir dos valores já destinados àquela (R$ 11.024,15), sem 

prejuízo da proporção a que (ainda) faz jus pela retenção em folha que vem ocorrendo 

desde janeiro de 2018, e não contabi lizados, por ora. Lembra-se que o rateio proposto 

pelo Administrador considerou os valores depositados em juízo até dezembro de 2017. 

10. Foi feita contraproposta pela ASPECIR de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) para quitação do débito. Assim, considerados os va lores já destinados à Associação, 

1 Com exceção da Portocred, já que firmado acordo como noticiado. 

t. 
J 



mais os que faz jus, desde janeiro de 2018, ficará faltando baixo valor para fins de 

liquidação de tal dívida, a qual, originariamente, foi apurada em R$ 33.630, 72. 

11. Nessa senda, entende a autora, rogata venía, plenamente viável 

de se liquidar, também, a dívida mantida junto à ASPECIR, mediante a liberação dos 

valores, conforme contraproposta supra, protestando-se, desde já, pela sua 

comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, em deferindo o Juízo a liberação do 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), poderá ser formalizado o acordo, quer por 

petição a ser acostada, quer com a concordância expressa da Associação nos presentes 

autos. 

DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, sejam deferidos 

os seguintes pedidos: 

a) a partir do conhecimento do acordo entabulado junto à 

credora PORTOCRED seja expedido Alvará Automatizado, nos termos da petição 

protocolada juntamente com a presente manifestação; 

b) a exclusão da dívida da CEF, retornando-se os valores a ela 

destinados, ou, caso assim não entenda este MM. Juízo, seja autorizada à au~ora 
· · · · · RECOVERY a emissão de boleto cujo pagamento devera ser 

postular JUnto a cess1onano ' . 
providenciado pelo Sr. Administrador, dentro do prazo que vier a ser confendo; 

c) a concessão de prazo para juntada da contraproposta 

formulada pela ASPECIR, com o consequente deferimento do pagamento do respectivo 

valor (R$ 15.000,00) para liquidação do débito; 

d d'dos anteriores, seja 
d) independentemente os pe 1 . 

observado, ainda, quanto aos demais credores, o prazo já anteriormente defendo para 

as negociações (22.08.2018). 

Termos em que pede deferimento. 



09/08/2018 Gmail - Proposta Dívida Josefina Gonçalves Dias 

M Gmail J)OG .01. 

Proposta Dívida Josefina Gonçalves Dias 
2 mensagens 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para: domingos@advocaciabitencourt.adv.br 

Bom dia, Dr. Domingos. 

Francísco Dias <franciscogdias@gmai l.cr01 7 
---------- ) 

7 de agosto de 2018 10:54 

Conforme conversado por telefone, gostaria de submeter a sua apreciação proposta para que seja dada quitação à 
dívida de Josefina Gonçalves Dias íunto a Nilza e Cl·áudio Saratt- ação de insolvência civil, Processo 
n° 001/1.12.0295265-9, que tramita perante a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, em Porto 
Alegre. 

Conforme manifestação do Sr. Administrador, considerando os valores depositados em juizo até dezembro/2017, caberia à 
Nilza e Cláudio (Incluídos os honorários sucumbenciais já deferidos em p_rocessos anteriores), no rateio a ser realizado 
entre os credores, o valor de R$ 96.226,22. 

Assim, tendo em vista o tempo já decorrido, desde o vencimento originário da dívida, bem como os valores que serão 
A alcançados- sem prejuízo do rateio dos valores que vieram a ser depositados posteriormente à de.zembro de 2017 -, gostaria 
W' de saber da possibilidade de encaminharmos uma idela de quitação da divida. 

Partindo-se da idela de rateio elaborada pelo Administrador, entre janeiro a agosto de 2018. já foram depositados em juizo a 
quantia aproximada de R$ 54.000,00 , dos quais, ainda caberá mais um saldo ao seus clientes de aproximadamente 33%, que 
é a respectiva proporção dentre os crédi tos habilitados. 

Fica, assim, submetida a proposta acima para análise dos clientes, sem prejuízo de estabelecermos, se for esse o 
entendimento, uma redução da divida. para que o processo de Insolvência não perdure "ad eternum". 

Se possível, favor me retornar até 20.08.2018. Caso seja necessário mais tempo para uma resposta, favor, informar-me 
igualmente, para que eu possa repassar ao Juizo. 

Obrigado pela atenção. 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51) 99560-9357 

e- - - -
Domingos Bitencourt <domingos@advocaciabitencourt.adv.br> 
Para: Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 

Boa tarde Dr. Francisco: 

7 de agosto de 2018 14:33 

Todavia, considerando suas ponderações feitas por telefone, Já havíamos apresentado manifestação no processo. 

vou consultar meus clientes e lhe dar o retorno. 

Atenciolsa mente, 

BR &cbl- u f 18080515_p1&view=pt&search=inbox&th=... 1/2 
httos://mail.aOOQ~e.com/maiVuJOnUt=2&ik=afadc7de58&jsver-NOLRo7nOGUM.pt_ · =gma - e_ · 



09/0812018 Gmall - Proposta Divida Josefina Gonçalves D1as 

De: Francisco Dias <franciscogdtas@gmail.com> 

Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 10:55 
Para: domingos@advocaciabitencourt.adv.br 

Assunto: Proposta Dívida Josefina Gonçalves Dias 

[Texto das mensagens antenores oculto! 

httpsJ/ma11.goog1e .com/mad/u/Onul=2&1k=afadc 7 de58&Jsver-NOLRo 7 nOGUM.pt_ BR.&cbl=gmail_fe _180805.15 _p1 &1/18W9)t&search=mbox&ltl=. 212 



09/08/2018 Gmail -Proposta acordo Josefina Gonçalves D1as x Banrisul 

M Gmail Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> ( 

~bl) 
Proposta acordo Josefina Gonçalves Dias x Banrisul 
3 mensagens 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para: negociacao.ban@dalboscoadvogados.adv.br 

7 de agosto de 2018 10:13 

Bom dia. Josiane. 

Conforme conversado por telefone. gostaria de submeter a sua apreciação proposta para que seja dada quitação à 
dívida de Josefina Gonçalves Dias junto ao BANRISUL- ação de insolvência civi l, Processo n° 001/1.12.0295265-
9, que tramita perante a Vara de Direto Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências. em Porto Alegre. 

Conforme manifestação do Sr. Administrador, considerando os valores depositados em juizo até dezembro/2017, caberia ao 
Bancai, no rateio a ser realizado entre os credores, o valor de R$120.719,68. 

Assim, lendo em vista o tempo já decorrido, desde o vencimento originário da divida. bem como os valores que serão 
alcançados ao BANRISUL - sem prejuízo do rateio dos valores que vieram a ser depositados posteriormente à dezembro de 
2017-, gostaria de saber da possibilidade do Banco dar quitação da divida a partir do recebimento de tais valores. 

e Partindo-se da ideia de rateio elaborada pelo Administrador, entre janeiro a agosto de 2018, já foram depositados em juizo a 
quantia aproximada de R$ 54.000,00, dos quais, ainda caberá mais um saldo ao Banco de aproximadamente 41 ,88%,. que é a 
sua proporção dentre os créditos habilitados. 

Fica, assim, submetida a proposta acima para análise do cliente. 

Se possível . favor me retornar até 20.08.2018. Caso seja necessário mais tempo para uma resposta, favor, informar-me 
igualmente, para que eu possa repassar ao Juizo. 

Obrigado pela atenção, 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51 ) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51) 99560-9357 

----------
negociacao.ban@dalboscoadvogados.adv.br 

á negociacao.ban@dalboscoadvogados.adv.br> 
w ara: Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 

Prezado O r. Francisco, bom dia! 

7 de agosto de 2018 
11 :39 

Qual é o valor exato (R$) que a Sra. Josefina está propondo para quitação junto ao Banrisul? 

Atenciosamente. 

DAL BOS CO 
A O V O G A O O S 

Joseane do Carmo Rech 
Gestora Administrativa 

Gestão de Negociação Bancária I Back Offlce 

Rua Chaves Barcelos, 27. 10° andar, centro histórico, Porto Alegre, RS I 

https://mail.google.comlmailu/OI?uF2&il\-afadc7de58&jsver=NOLRo7nOGUM.pt_BR.&cbl=gman_fe_180805.15_p1&view=pt&search=inbox&th= ... 1/2 



09/08/201 8 Gma1l - Proposta acordo Josefina Gonçalves Dias x Bannsul 

(51) 3094.87541 (51) 3201.3200 

Porto Alegre I São Paulo I Rio de Janeiro I Belo Horizonte I Vitória 1 
Curitiba I Florianópolis I Passo Fundo 1 Cascavel 

Favor levar em conta o me1o-ambtente tmtes ele imprimtr este e-mal!. 

Please constder your Mvironmental responstbt/1/y before pnntmg this c-meti 

De: Francisco Dias [mailto:franciscogdias@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 10:14 
Para: negociacao.ban@dalboscoadvogados.adv.br 
Assunto: Proposta acordo Josefina Gonçalves Dias x Banrisul 

[Texto das mensagens antenores oculto] 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
. ara: negociacao.ban@dalboscoadvogados.adv.br 

Olá, Joseane. 

7 de agosto de 2018 12:04 

Seria o valor de R$ 143.000,00 (considerados todos os depósitos judiciais realizados até agosto de 2018). 

At.te, 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51 ) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51) 99560-9357 

[Texto das mensagens anlenores oculto] 

https://mail.google.com/maílluiOnui=2&ik=afadc7de58&jsver=NOLRo 7nOGUM.pt_ BR.&cbl=gmail_fe _180805. 15 _p 1 &view=pt&search=inbox&th=. .. 2/2 



09/08/2018 Gmail - Divida Josefina Gonçalves Dias - Porto Alegre 

M Gmail J)Cc , o~ 
Francisco Dias <franciscogdias@gmall.com> ~ 

A&) Dívida Josefina Gonçalves Dias - Porto Alegre 
2 mensagens 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para: lucas@dcncadvogados.com.br 

Boa tarde, Dr. Lucas. 

31 de julho de 2018 14:28 

Conforme conversado por telefone, gostaria de ver com o colega a possibilidade da cliente Josefina Gonçalves Dias 
obter a quitação da dívida mantida junto ao Banco Bonsucesso. mediante o pagamento do rateio que fora destinado, 
correspondente a aproximadamente R$ 33.881 ,08. 

Também, como visto, o crédito habilitado para o Banco parece ser mais elevado do que o valor originariamente 
tomado pela Josefina. 

Assim. coloco a situação para sua apreciação e encaminhamento ao Banco Bonsucesso 

Processo CNJ 0038130-04.2012.8.21.3001. 

e Certo de sua atenção. 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51 ) 99560-9357 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para: lucas@dcncadvogados.com.br 

Bom dia, Dr. Lucas 

Apenas para lembrar fato do qual havia me esquecido em nossa última conversa 

7 de agosto de 2018 10:18 

O valor do rateio destinado ao BONSUCESSO - R$ 33.881,08- refere-se aos valores da Massa Liquidanda em 
dezembro de 2017 

a Desde janeiro até a presente data já foram depositados na conta judicial cerca de R$ 54 mil, dos quais o Banco 
• detém a proporção equivalente a 11 ,75%. 

Assim, trata-se de valores que se acresceriam aos valores já destinados. 

Se possível, preciso de um retorno até o dia 20.08.2018. Caso seja necessário um tempo maior, favor, avisar-me 
para que eu repasse ao Juízo em que tramita a insolvência civil. 

Obrigado pela atenção, 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51) 99560-9357 

------ Mensagem encaminhada ------
De: Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Data: 31 de julho de 2018 14:28 
Assunto: Dívida Josefina Gonçalves Dias - Porto Alegre 
Para: lucas@dcncadvogados.com.br 
(Texto das mensagens antenores oculto) 

https ://mail.google.comlmailluiOI?ui=2&ík=afadc 7 de58&jsver=NOLRo7 nOGUM.pt_ BR.&cbl=gmaít_re _180805.15 _p1 &view=pt&search=sent&th= 1 . . . 1/1 



09/08/2018 

M Gmail 

Proposta para Acordo 
1 mensagem 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para: thania.ds@hotmail.com 

Boa tarde, O~ Thania, 

Gmail - Proposta para Acordo 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> ~ 

AY; 
6 de agosto de 2018 17:09 

Conforme conversado por telefone, gostaria de submeter a sua apreciação proposta para que seja dada quitação à 
divida de Josefina Gonçalves Dias junto à ASPECIR- ação de insolvência civil, Processo n° 001/1.12.0295265-9, 
que tramita perante a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências. 

Conforme manifestação do Sr. Administrador, considerando os valores depositados em juizo até dezembro/2017, caberia à 
ASPECIR, no rateio a ser realizado entre os credores, o valor de R$ 11.024,15. 

Assim, tendo em vista o tempo já decorrido, desde o vencimento originário da divida, bem como os valores valores que serão 
alcançados à Associação - sem prejuizo do rateio dos valores que vieram a ser depositados postenormente à dezembro de 
2017 -,gostaria de saber da possibilidade da sua cliente dar QUitação da divida a part1r do recebimento de tais valores. 

e Partindo-se da ideia de rateio elaborada pelo Administrador, entre janeirO a agosto de 2018, já foram, certamente, depositados 
em juizo a quantia aproximada de R$ 54.000,00, dos quais, ainda caberá mais um saldo à Associação. 

Fica, assim, submetida a proposta acima para análise do cliente. 

Obrigado pela atenção. 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51 ) 99560-9357 

https ://mail.google.com/ma•Vu!Onui=2&ik=afadc 7 desa&jsver=NOLRo 7 nOGUM.pt_ BR.&cbl:gmail_fe _180805. 15 _p 1 &view=pt&search=sent&th=1 . . . 1/1 



Detalhes do comraw :1 Alterar 1nformações para. M~Ç.QQ I Exe<;uc;;ào ~ 

Agência: 

Contraio comercial ·~ 0 
0958!0- TRISTEZA. R R: 2618- PORTO ALEGRE. R ' I ) 

Cessão: Orientar cliente a contatar a RecoYer) no telefone 0800 779 8900 

orne: 

Sistema: 

Contrato: 

Operação: 

Situação: 

Tipo de garantia: 

Data da contratação: 

Rating contrato: 

e Data de vencimento: 

Valor vencido: 

Base de cálculo: 

Gerente: 

JO ' CFrNA GONCALVE DIA 

SIAPX (Rede Caixa 5 
5~) 

Posição: 

18.0958. 110.0008 151-31 CPF/C PJ: 

I 10 

LIQUIDADO EM C.A. 

OUTRO O 
05/ 11 /20 12 

05/1 l/20 I 7 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

egmento: 

Taxa: 

Valor contratado: 

Rating cliente: 

Dias em atraso: 

Dívida total : 

Provisionamcnto: 

Cl l3960- A DRI:l 'OUZA DA ILVA 

Situações E pcciais SIGA: 

SE Siga: ( 1004)('00-0 SE=.. ... r1 
Contato(s)/Mclbor Cadastro para Cobrança: 

30/06/20 15 

1678799-.087 ~, 

FC - Especial 

1.59% a.m 

R$ 28.350.00 

o 
R$ 0.00 rl 

R$ 0.00 

~ R ALCEBIADE A DOS ANTOS o 585 C A A. NONOAI. PORTO ALEGRE-R - Cep: 9 I 720580 
. ./ (5 1) 98533-626-

'-'.1 ào h<l nenhum Melhor e-mail cadastrado 

Movimentação de processos: 

Documento ituação Data da 
Origem Destino Arquivo Majs 

ituação e I Processo- Comercial 
movimentação 

05/11 /20 12 0958 0958 ' 
. . · · ' ' ·.,: · Fechar 
Cadastrar Situações Especiais - SE ~ X 

Grupo: 
SF: 
Orientação: 
Observação: 

1\çào: 

5000 
5004- Contrato Cedido à Rcco\el) 2 
Cit.:stor: GEREV 
Contrato Cedido ú Rccovcry 2 

SE n,io pode ser exc luída 



Y013 
07/08/2018 
CAIXA - SICAC 
12 : 04 : 39 

Administração de Cartões 

Informações Gerenciais 

Cpf/Cnpj . . . .. . ......... : 
Nome ... .... ............ : 
Número do Cartão ....... : 
Titularidade ...... .. ... : 
Data de Emissão ... . .... : 
Data de Vencimento ..... : 
Modalidade . .... ........ : 
Tipo Cartão . ........ . .. : 
Situação do Cartão ..... : 

28 . 11 . 2014 

CONSULTA DE CARTÃO 

167 . 879 . 940-87 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 
5187.6716 . 8310 . 6738 
01 
15/10/2012 
11/2017 
CAIXA MASTCRCARD NACIONAL 
CREDITO 
CANCELADO Data de Cancelamento .: 

Chip EMV ... .... ........ : SIM 
Certif . Digital {PKI) ... : NAO 

Y013 
07/08/2018 
CAIXA - SICAC 
12 : 06 : 04 

Administração de Cartões 

Informações Gerenc iai s 

Cpf/Cnpj ... . . .. ........ : 
Nome ... . ... ...... ...... : 
Número do Cartão . ... . .. : 
Titularidade ........ ... : 
Data de Emissão ........ : 
Data de Vencimento ... .. : 
Modalidade ....... . ..... : 
Tipo Cartão ......... . .. : 
Situação do Cartão .. .. . : 

29 . 05 . 2015 

CONSULTA DE CARTÃO 

167 . 879 . 940 - 87 
JOSEFINA GONCALVES DIAS 
4793 . 9500 . 301 4 . 2672 
01 
19/02/2013 
11/2017 
CAIXA VISA PLATINUM 
CREDITO 
CANCELADO Data de Cancelamento .: 

Chip EMV .............. . : SIM 
Certif . Digital {PKI) ... : NAO 
Motivo do Cancelamento .: PROCESSAMENTO MENSAL 

Motivo do Cancelamento .: PROCESSAMENTO MENSAL 
Parte inferi or do form~lário 



EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CfVEL DO FORO VARA DE DIREITO ~ 
EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS n 

ACORDO 

PROCESSO: 001 / 1.12.0295265-9 

PORTOCRED S/ A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, já 
qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem. através dos procuradores 
signatários. no ação em que litigo com JOSEFINA GONÇALVES DIAS, o fim de por 
fim ao litígio. vem o presença de Vosso Excelência. dizer e requerer o que segue: 

Conforme informado pelos patronos dos porte autora. encontro-se 
depositado nos autos o valor de R$ 11 .745,20 (Onze mil, setecentos e quarenta e 
cinco reais e vinte centavos). referente a o montante do Portocred arrecadado 
pelo insolvente. 

Assim. visando encerrar o litígio de formo mais b reve e célere. o 
Portocred, por mero liberalidade. aceito receber o montante de R$ 11.7 45,20 
dando quitação integral ao contrato objeto do lide. 

Diante do exposto. firmam o presente petição os procuradores de 
ambos os portes. requerendo de imediato o homologação do presente 
transação. bem como o expedição de alvará dos valores. nos seguintes opções: 

AlVARÁ AUTOMATIZADO 
Advogado Cassio Magalhães Medeiros. inscri to no CPF sob o n° 

971.018.420-20 - OAB/RS 60.702 

ALVARÁ ELETRÔNICO 

Código identificado r: 884-2 
Banco Bonrisul 
Ag . 0100 
C/c: 06.867.768.0-9 

Ruo dO) An<.1r 1CI 1 ~ n IOC Cllll 170?- Cenlro- Porto Alt;;Jtê/~ C) ( t::P c;oO. 0 015 
Fone/fo• (51)< I S!..-8t. e-morl mCJgnlh<a:~mecJeiro~nrnCJfJOIIlw·~r•lt-•C IC II ••~.ro••Jbr 

' •I 



. . 

Correnf'sto: Magalhães Medeiros Advogados Associados 
CNPJ: 05.777.601/0001-29 

Requer. ainda. que lodos os intimações e publicações sejam 
realizados EXCLUSIVAMENTE em nome d e Cassio Magalhães Medeiros. OAB/ RS 
60.702. com escritório profissional no Rua dos Andradas n° 1 001 . conjunto 1 702. 
Porto Alegre/RS. 

Termos em que pede 
DEFERIMENTO. 

Porto Alegre. 8 de agosto de 2018. 

C ASSIO M AGALHÃES MEDEIROS 

OAB/ RS 60.702 

\bm0Q~ 
VANESSA ESCOBAR PRESTES 

OAB/ RS 65.993 

IA~ 

Ruuclo~Aradrudos n 1001 Con1 170/-Cenlro -PorloAiegre/RS-Cep 90020015 
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ESTADO DO PJO GRANDE DO Sut 

PODER JUDICIÁRIO 

001/1.12.0295265-9 (CNJ:.0038130-04.2012.8.21.3001) 

1038/1039. 

tZJ o'<'
~ ...,. 

1 <c...,tll, $)-~ 
~· I ..( o ? 

U I I Q)-1 
1 eletrônico 

www.tjrs.jus.br 

Vistos . 

l.lntime-se o Adminrstrador a partir da petição de fls. 

2.Após. ao Ministério Público. 

Porto Alegre, 14/08/2018. 

Eliziana da Silve1ra Perez, 
juíza de Direito. 
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Número Verificador: 0011120295265900 20182312512 1 
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Sistema Themis - 1° Grau 
Pesquisado em: 15/08/201811 :09 
Advogado: Vanessa Brtencourt 

M~~~ Pesquisa de Advogados 

Dados Cadastrais 
RG/UF CPF Sexo 

8067555717/RS 91650823072 F 

OAB 
UF/Número Categoria Situação Tipo Advogado 
RS/55334 Definitivo Cancelado Advogado 

RS/23E100 Estagiário Ativo Advogado 

Endereços e Tipo Endereço Bairro Cidade UF CEP 

Telefones 
Número Tipo Complemento Observação 

51-3247-1636 Res 
(51 ) 3232-1469 Com 

(51) 3508-5490 Res 

51 -3232-1469 Com 

Endereços Eletrônicos 
e-Mail Observação 

vanessab@via-rs net 

• 

tile:///C:!Users/cezarhahn/AppData/Locainemprr I G20 18081 511 09299623264.htm 
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~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 8 PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Nota no 5 70/2018, el(ped ida em 15 

de agosto de 2018, foi disponibilizada na ed1ção no 6329 no :Jiário 

da just iça El<~trônico do dia 16/08/2018, consideranclo-se publicada 

no primeiro d1a ut1l que se seÇJulr. em conformidadE· com o art. 4° 

da Lei no 11.'119/2006. Dou fé. 

( CN J 001/1 . 12 . 02S5265-9 

( 4.2012 . 8 . 21 . 30 )1) - J o se f i na 

C' i as (pp. Fernando So ares 

Francisco Gonçalves 

4 5526/RS) X J o sefina 

Witt 

oie.s 

Gonçal \·es 

(sem representação no s autos) . 

0038130-

Gonçalves 

5= 493/RS 

Junio r 

Dias 

Intimado : 

Mazzardo e Coelho Advogado s Ass•)Ciados (pp . 

Angelo Santo s Coelh o 23059/ RS ) . Vistos . 

1 . Intime-se o Administrador a parti!:' da 

petição de fls . 1038/1039 . 

Porto Alegre, 15/08/2018, 

Escrivão(ã) ! Oficial AJudante 

Ass1:-:ado eletro:-:icamenle po~ Rio Grande Do s-.~: Poder .-ud . C'1ar 1 
Co~~1rn autent1c1dade e- ht ~pa ://www .tj ra.jus.br/veri!icadocs, .n!o:~ando OOOOS7~ ; q66S8. Pág1na 1 12 



• 

I: S.IADO DO RI O lrRMJIJE DO SL I 

PODER J UDICIÁRIO 
TRIB Ut J\L DE JUST IÇA 

'~ 
DOCUMENTO ASSINADO POR 

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 
DATA 

15/08/ 2018 12h56min 

Este é um documento elelrónico assinado digitalmente conforme Lei Federal 
n° 11 419/2006 de 19112/2006, att 1°, parágrafo 2°, mciso 111. 

Para conferência do conteúdo deste documento. acesse. na mtemet. o 
endereço https'llwww.tjrs JUS.brlvenficadocs e digite o seguinte 

número venfícador O O O O 57 9 4 6 6 6 8 8 111111 ~11 11 111 1 ~~~ ~ ~~ ~~~~~~ 

Pági na 2/2 



MERITÍSSIMO JUÍZO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS A/L_") 
E FALÊNCIAS, DA COMARCA DE PORTO ALEGRE, RS. '\J ) ) 

Processo nº 001/1.12.0295265-9 

JOSEFINA GONÇALVES DIAS, por seu procurador signatários, nos 

• autos da Ação Declaratória de Insolvência por ela ajuizada, processo em epígrafe, vem, 

resp eitosamente, expor e requerer o que segue: 

• 

1. Sem prejuízo da manifestação anterior, bem como levando-se em 

consideração que a autora est á dentro do prazo conferido por este MM. Juízo, cabe 

informar que com relação aos demais credores (Banco BONSUCESSO, Nilza e Claudionor 

Saratt, e ASPECIR), a autora somente obteve êxito com relação à ASPECIR, conforme e

mails que ora se juntam. 

2. Nos termos da resposta recebida pela procuradora da credora 

ASPECIR (Doc. 01) - cuja dívida habilitada corresponde a R$ 33.630,72 -, depreende-se 

que foi f eita uma contraproposta para quitação, com o pagamento do valor de R$ 

11.500,00 (onze mil e quinhentos reais} . 

3. Salvo melhor juízo, entende a autora plenamente viável o pagamento 

em tela. E tal se justifica por duas razões. Após a consolidação dos depósitos judicia is até então 

realizados, em dezembro de 2017, e consequente fixação do rateio, não se pode olvidar que 

vem sendo efetuados os descontos em folha desde janeiro de 2018. De outro turno, o Sr. 

Administrador entendeu por promover uma reserva correspondente a 10% (dez por cento} dos 

valores depositados. 

4. Nessa senda será fnfima a complementação dos va lores necessários 

para atingir os R$ 15 mil postulados pela ASPECIR. 



DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, seja acolhida a 

proposta da credora ASPECIR, intimando-se, para tanto, a última, a fim de que restem 

possibilitado às partes entabularem competente acordo para encerramento da dívida. 

Termos em que pede deferimento. 



17/08/2018 Gmail - Proposta para Acordo 

.M Gmail Francisco Dias <franc iscogdias@gmail.com> 

Proposta para Acordo 
3 mensagens 

. -·-·· -----------------
Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para: thania .ds@hotmail.com 

Boa tarde, Dr' Thania, 

6 de agosto de 2018 17:09 

Conforme conversado por telefone, gostaria de submeter a sua apreciação proposta para que seja dada quitação à 
dívida de Josefina Gonçalves Dias junto à ASPECIR- ação de insolvência civi l, Processo n° 001 /1.12.0295265-9, 
que tramita perante a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências. 

Conforme manifestação do Sr. Administrador, considerando os valores depositados em juizo até dezembro/2017, caberia à 
ASPECIR, no rateio a ser realizado entre os credores, o valor de R$ 11.024, 15. 

Assim, tendo em vista o tempo já decorrido, desde o vencimento originário da divida, bem como os valores valores que serão 
alcançados à Associação - sem prejuízo do rateio dos valores que vieram a ser depositados posteriormente à dezembro de 
2017 -, gostaria de saber da possibilidade da sua cliente dar quitação da dívida a partir do recebimento de tais valores . 

• Partindo-se da ideia de rateio elaborada pelo Administrador, entre janeiro a agosto de 2018, já foram. certamente, depositados 
em juizo a quantia aproximada de R$ 54.000,00, dos quais, ainda caberá mais um saldo à Associação. 

Fica, assim, submetida a proposta acima para análise do cliente. 

Obrigado pela atenção, 

Franc isco Gonçalves Dias Júnio r 
(51 ) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51 ) 99560-9357 

Franc isco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para : thania.ds@hotmail.com 

Bom dia, Dr' Thania. 

- Necessito da sua contraproposta para informarmos ao Juízo da insolvência . 

Grato pela atenção, 

Franc isco Gonçalves Dias Júnior 
(51 ) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51) 99560-9357 

[Texto das mensagens anteriores oculto! 

Thanía Maria Duarte e Silva <thania .ds@hotmail.com> 
Para: Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 

Bom dia, 
Processo n. 001 /1.12.0295265-9 

13 de agosto de 2018 11:31 

13 de agosto de 2018 13:32 

A empresa reafirma que para conclu ir a Dívida, será necessário o adimplemento, total, de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais). 

Portanto, há de ser complementado o total, considerado o valor informado (de R$11 .024,15.), a 
ser disponibilizado pelo Juízo. 

https:l/mail.google.com/maillu/O?ik=afadc7de58&víew=pt&search=all&permthid='lhread-a%3Ammiai-r-8057181358655726192&simpl=msg-a%3A... 1/2 



17/08/2018 

• 

Att 

De: Francisco Dias <franciscogdlas@gmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 13 de agosto de 2018 12:31 
Para: thania.ds@hotmail.com 
Assunto: Re: Proposta para Acordo 

[Toldo das mensagens anlenores oculloJ 

Gmaü - Proposta para Acordo 

hllps./lmail.google.com/mail/u/O?Ik=afadc7de58&v1ew:pt&search=all&permlh!d=thread-ao/o3Ammlai-r-8057181358655726192&simpl=msg-a%3A.. 212 



17/0812018 Gmatl • Oivtda Joseflna Gonçalves Otas • Porto Alegre 

M Gmail F•ancisco Dias <f,anclscogdlas@gmAt?) 

Dívida Josefina Gonçalves Dias - Porto Alegre 
5 mensagens 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para: lucas@dcncadvogados.com.br 

Boa tarde, Dr. Lucas. 

31 de julho de 2018 14:28 

Conforme conversado por telefone. gostana de ver com o colega a possibilidade da cliente Josefina Gonçalves Dias 
obter a quitação da divida mantida junto ao Banco Bonsucesso. mediante o pagamento do rateio que fora destinado. 
correspondente a aproximadamente R$ 33.881.08. 

Também, como visto, o créd1to habilitado para o Banco parece ser ma1s elevado do que o valor origmariamente 
tomado pela Josefina. 

Assim. coloco a situação para sua apreciação e encaminhamento ao Banco Bonsucesso 

. Processo CNJ 0038130-04.2012 8.21.3001 . 

Certo de sua atenção. 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51 ) 99560-9357 

Francisco Dias <franciscogdías@gmail.com> 
Para: lucas@dcncadvogados.com.or 

Bom dia, Dr. Lucas 

Apenas para lembrar fato do qual hav1a me esquec1do em nossa última conversa 

7 de agosto de 2018 10:18 

O valor do rateio destinado ao BONSUCESSO- R$ 33.881 .08 ·refere-se aos valores da Massa Uquidanda em 
dezembro de 2017 

A Desde janeiro até a presente data já foram depositados na conta judicial cerca de R$ 54 mil, dos quais o Banco 
W detém a proporção equivalente a 11 ,75%. 

Assim, trata-se de valores que se acresceriam aos valores já destinados. 

Se possível. preciso de um retomo até o dia 20.08.2018. Caso seja necessário um tempo maior. favor, avisar-me 
para que eu repasse ao Ju izo em que tramita a insolvência civil. 

Obngado pela atenção. 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51 ) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51 ) 99560-9357 

---- Mensagem encaminhada ---·-···-
De: Francisco Dias <franc1scogd1as@gmatl.com> 
Data: 31 de julho de 2018 14:28 
Assunto: Divida Josefina Gonçalves D1as - Porto Alegre 
Para: lucas@dcncadvogados.com.br 
!Texto das mensagens antenores oculto] 

https://rr.~ul.google com/mail/u/O?tk=afadc7 de58&view::pt&search=all&permthid::thread-a%3Ammíai-r-5696932802021907181 &simpl=msg·a%3A. . . 1/4 



17/08/2018 Gma1l· Div1da Joselina Gonçalves D1as . Porto Alegre 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 14 de agosto de 2018 10:10 
Para: lucas@dcncadvogados.com.br 

Bom dia, Dr. Lucas. 

Alg:.~m progresso quanto à pos1ção do Banco BONSUCESSO? 

Apenas para lembrar do prazo que tenho, até 20.08.2018. 

Outrossim, além das considerações feitas no último e-mail (quanto as depósito realizados desde janeiro até o 
presente momento, e que não foram considerados para o rateio). lembro. também. que o Administrador fez uma 
reserva de 10% sobre o capital depositado. o que poderia comportar, assim, alguma destinação para acerto com 
algum dos credores, caso assim entenda o Juizo. 

Dessa forma , em havendo uma contraproposta factível, é possível sua aceitação pelo Juizo. 

Obrigado pela atenção, 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51 ) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51) 99560-9357 

. exto das mensagens anlcnores oculto I 

Lucas Dias- DCNC Advogados <lucas@dcncadvogados.com.br> 
Para: Francisco Dias <franciscogdias@gmall.com> 

17 de agosto de 2018 10:03 

• 

Caro Fransc1sco, 

Bom dia! 

Inform o que o Banco ainda não se posicionou sobre a referida questão. 

Desta forma, coloco-me à dispos1ção para qualquer esclarecimento que se fizer necessário . 

Atenciosamente, 

DC NC 
Dias Costa e Nunes carvaU10 AdYOgados 

Av RaJa Gabaglia. n.9 1617. 59 e 72 andares. 

LuKemburgo, Belo Honzonte, Mmas Gera•s 

CE!I 30.380 435 

Lucas Drummond 

Coordenador - Contencioso Estratégico 

C!)lucas@dcncadvogados com.br 

+55 31 3274·5668 +55 31 9 9115-9591 

www.dcncadvogados.com br 

..,_Descrição: Descrição: 
https :f 1 rockcontent.com/ferra menta s/ gerador -de

asslnatura-de-emall/images/facebook.png 

https //mail google.com/mail/u/0?1k::afadc7 de58&v1ew=pt&seard'l=all&permlhid=thread-a%3Ammlal·r-5696932802021907181 &s1mpl=msg-a%3A 214 



1719812018 Gmail - Divida Josefina Gonçalves 01as - Porto Alegre 

[, .. Descrição: Descrição: 

https :/I rockcontent. com/ferramentas/ ge radar-de
assinatura-de email/images/twitter.png 

;_Descrição: Descrição: 

https:/ /rockcontent.com/ferramentas/gerador-de
assinatura-de emall/images/instagram.png 

Associação: 

tnteliJur 
l •"'••a.•nct• ~,,.._. 

Esta mensagem, inclumdo seus anexos, tem cuater confidencial e seu conteudo e restrito ao desnnatâno da mensagem. Caso vocé tenha recebido esta 

~ensagem por engano, que1ra, por favor, reto·na-la ao remetente e apagá-la de seus arqurvos. Qualquer uso não automado, replicação ou disseminação 

desta mensagem ou parte dela é expressamente prorbido. 

De: Francisco Dias [mailto: franciscogdias@gmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 14 de agosto de 2018 10:11 
Para: lucas@dcncadvogados. com. br 
Assunto: Re: Divida Josefina Gonçalves Dias - Porto Alegre 

[Texto das mensagens antenores oculto] 

4 anexos 

a image002.png 
~1K 

r · lmage004.png 
t.r.~ 1 K 

image010.jpg 
" 10K 

r lmage011 .png 
l.r I 18K 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para: lucas@dcncadvogados.com.br 

Bom dia, Dr. Lucas. 

Obrigado pelo retorno. 

At.te, 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51) 99560-9357 

(Texto das mensagens antenores oculto] 

18 anexos 

17 de agosto de 2018 10:59 

hltps://mail.google.com/matUu/O?ik=afadc7 de58&view:pt&search=all&permthid=thread-ao/o3Ammiai-r-5696932802021907181 &simpl=msg-a%3A. . 3/4 
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17/0812018 Gma1l • Proposta Divida Josetina Gonçalves D1as '} 

·MGmail J)OO 'Qj'3 Francisco Dias <franciscogdlas@~o~) 
Proposta Dívida Josefina Gonçalves Dias 
4 mensagens 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Para: domingos@advocac1abitencourt.adv.br 

7 de agosto de 2018 10:54 

Bom d1a. Dr. Dom1ngos. 

Conforme conversado por telefone, gostaria de submeter a sua apreciação proposta para que seja dada quitação à 
divida de Josefina Gonçalves Dias junto a Nilza e Cláudio Saratt- ação de insolvência civi l, Processo 
n° 001/1.12.0295265·9, que tramita perante a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, em Porto 
Alegre. 

Conforme manifestação do Sr. Administrador, considerando os valores depositados em jufzo até dezembro/2017, caberia à 
Nilza e Cláudio (lnclufdos os honorários sucumbenciais já deferidos em P..rocessos anteriores). no rateio a ser realizado 
entre os credores. o valor de R$ 96.226,22. 

Ass1m, tendo em v1sta o tempo já decorndo, desde o venc1mento ong1nário da dfv1da. bem como os valores que serão 
• alcançados - sem prejuízo do rateio dos valores que vieram a ser depositados posteriormente à dezembro de 2017 -. gostaria 

de saber da possibilidade de encaminharmos uma ideia de quitação da dlv1da. 

• 

Parttndo-se da tdeta de rate1o elaborada pelo Administrador. entre Janetro a agosto de 2018, Já foram depoSitados em juízo a 
quantia aproximada de R$ 54.000,00, dos quais, ainda caberá mais um saldo ao seus clientes de aproximadamente 33%, que 
é a respectiva proporção dentre os créditos habilitados. 

F1ca. asstm, submehda a proposta acima para análise dos clientes. sem preJulzo de estabelecermos, se for esse o 
entendimento. uma redução da dfvida, para que o processo de insolvência não perdure "ad eternum". 

Se possível, favor me retornar até 20.08.2018. Caso seja necessário mais tempo para uma resposta, favor. informar-me 
1gualmente. para que eu possa repassar ao Juízo. 

Obngado pela atenção, 

Francisco Gonça lves Dias Júnior 
(51) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51) 99560-9357 

Domingos Bltencourt <domingos@advocaciabitencourt.adv.br> 7 de agosto de 2018 14:33 
Para: Francisco Dias <franc1scogdias@gma1I.Com> 

Boa tarde Dr. Franc1sco: 

Ja havíamos apresentado m an1festação no processo. Todavia, cons1derando suas ponderações feitas por telefone, 

vou consultar m eus clientes e lhe dar o retorno. 

Atenciolsament e, 

DoW'\tY\gos dos SaY\tos BiteY\Cou.rt 
I 1 14hfl 

nca 1l 
lh • 

Olll f 

drl 
t I . , r 

https /lma1l google com/malllu!O?tk=afadc 7 de58&vtew=pt&seardl=all&pennttud=thread-a%3Amml81-r·121 086228 7935851559&simpl=msg-a%3A 1/3 
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De: Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 10:55 
Para: domingos@advocaciabitencourt.adv.br 
Assunto: Proposta Dívida Josefina Gonçalves Dias 

(Texto das mensagens antenores oculto! 

Domingos Bitencourt <domingos@advocaciabitencourt.adv.br> 
Para: Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 

13 de agosto de 2018 07:31 

• 

Bom dia Dr. Francisco: 

Encaminho a resposta recebida dos meus clientes Claudionor e Nilza. 

Atenciosamente, 

DoW\in,90S dos Sant os Bitencourt 
f IJ 1 ii3, J1·,() 

<tt j! li ( ~ IJ t' I o li t .-td . ". 
'-• ' <..lcÜ 'tt I ' 1UI ( ,11d 

De: Claudionor schafer saratt <claudiosaratt@gmail.com> 
Enviada em: sexta-feira, 10 de agosto de 2018 22:41 

Para: Domingos Bitencourt <domingos@advocaciabitencourt.adv.br> 
Assunto: Re: Proposta Dívida Josefina Gonçalves Dias 

e Boa noite dr. Domingos 

Estive conversando com a Nilza à respeito do e-mail enviado pelo dr. Francisco junior, no qual ele propõe o 
desconto nos valores a serem depositados, ou seja, o fim dos pagamentos vindouros que ainda falta para a quitação 
da dívida, concluímos que não aceitaremos tal proposta, pois jà tivemos prejuízo com o processo de insolvencia 
onde ficamos sem a correção dos valores que nos são devidos conforme o referido processo, portanto não 
aceitamos a proposta, um abraço 

Em ter, 7 de ago de 2018 2:35PM, Domingos Bitencourt <domingos@advocaciabitencourt.adv.br> escreveu: 

Boa tarde Claudionor : 

Embora já tenhamos feito manifestação no processo, contrariamente à ide ia de redução, hoje pela manhã 
recebi ligação do Dr. Fra ncisco Junior e repasso o e-mail dele para tua análise. 

Tens o e-mail da Nilza ? 

Abraços, 

hllpsJ/mail.google.com/maiVu/O?•k:afadc7de58&view:pt&searctFall&permtl'nd=thread-a%3Ammia•-r-1210862287935851559&slmpl=msg-a%3A... 2/3 
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,':Assinatura Dr Domingos 

De: Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 10:55 
Para: domingos@advocaciabitencourt.adv.br 
Assunto: Proposta Divida Josefina Gonçalves Dias 

Bom dia. Dr. Domingos. 

[Texto das mensagens antenores oculto! 

C: M ,..~ I&> • I "' image001.jpg 
24K 

Francisco Dias <franciscogdias@gmail.com> 
~ra: Domingos Bitencourt <domingos@advocaciabitencourt.adv.br> 

Bom dia, Dr. Domingos. 

Obrigado pelo retorno. 

Registro que eu não havia tido acesso, ainda. à referida manifestação nos autos. 

At.te, 

Francisco Gonçalves Dias Júnior 
(51) 99307-3456 (Whatsapp) 
(51) 99560-9357 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

13deago~ode201810~7 
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