
MunrcÍpro DE NovA LARANJEIRAS
EsrA Do oo PlneNÁ

CNPJ: 95.587.648/0001 12
Rua Rio Orande do Sul, tr" 2122, Centro CEP: 85350-000

Fone: (42) 3637-1148

PROJETO DE l-Él N" 1212022
DAÍA: 1310N2022

SÚMULA: Autoriza o Poder Exêcutivo
lvlunicipal autorizado a firmar acordo
judicial e das outras providencias.

o pREFErro Do N/uNtcipto DE NovA LARANJETMS, ESTADo Do PARANÂ, No
USo DE SUAS ATRIBUIÇÔES LEGAIS, SUBMETE À APRECIAçÃo Do PoDER
LEGISLATIVO O SEGUINTE PROJETO OE

LEI:

Art. 1' Ficâ o Poder Executivo l\.4unicipal autorizado a firmar acordo judicial com a

empresa RODRIGO SONDA E CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o no

04.756.195/0001-55, nos aulos de execução Ílscal de dívida ativa não tributária no

0012106-17.2017.8.16.002í , em tramitação na Vara da Fazênda Pública da Comarca

de Cascavel-PR, no valor de R$ í00.332,82 (cem mil e trezentos e trinta e dois reais e

oitentâ ê dois centavos), nos termos da minuta constante no anexo I da presente Lei.

Art.2" Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Gabinete do PreÍeito l\y'unicipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS

Prefeito l\,4unicipal



MUNICiPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.5 8 7.64 8/0001- l2
Rua Rio G!ânde do Su], n" 2122. Centro CEP: 85350-000.

Ione: (42) 3637-1148

ANEXO í - MINUTA DE ACORDO JUDICIAL

MUNICíPIO DE NOVA LARANJEIRÂS, pessoa juridica de direito
público, inscrita no CNPJ/MF sob o no 95.587.ô48|0001-12, com sede na Rua Rio
Grande do Sul, 2122 - Centro, CEP 85350-000 na qualidade de exequente, e

RODRIGO SONDA E CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/IVF sob o nô 04.756.195/0001-55, com sede na Rua Paraná, n'3036, Centro,
CEP 85810-010, Cascavêl - PR, na qualidade de executado, por seus representantes
legâis e procuradores signatários, celebram o presente acordo, mediante
TRANSAÇAO, nos moldes do artigo 840 do Código Civil Brasileiro, nos seguintes

termos:

1 - Visando a extinção da execução Íiscal no 0012'106-17.20í 7.8.16.002í,

o executado acima nominado pagará ao exequente a importância total de E§
í00.332.82 (cem mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos),
referênte as seguinlês vêrbas: R$ 53.220,65 (cinquenta e três mil e duzentos e vinte
reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor principal, R$ 42.334,42
(quarenta e dois mil, trezentos e trinta e quatÍo reais e quarenta e dois centavos)
referente à correção monetária estabelecida pelo do Código Tributário l\ilunicipal e R$
4.777,75 (qualÍo mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos)
correspondente aos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento), montante com o
qual côncorda expressamente o exequente, liquidando integralmente o objeto do
presentê feito.

2 - O pagamento do valor acima mencionado será realizado com
recursos provenientes de credito que a executada RODRIGO SONDA E CIA LTDA -
EPP possui em desfavor do Município de Lindoeste no processo no 0026944-
62.2017.416.0021, do qual sobreveio o precatório requisitório n" OO9O427512O19 -
OOO5O47-22.2019.8.16.7000, com valorjá depositado em juÍzo pelo devedor.

3 - A validade do presente acordo em todos os seus termos está
condicionada ao regular pagamênto pêlo juízo do processo no 0026944-
62.2017.8.16.0021 - precatório requisitório no 0090427512019 - 0005047-
22.2019.A16.7000 no montante inlegral de R$ í00.332.82 (cem mil e trezentos e trinta
e dois reais e oitenta e dois centavos) em benefício do Município de Nova Laranjeiras.

4 - O valôr correspondente ao acordo deverá ser depositâdo na conta
bancária de titularidade do Município de Nova Laranjeiras a ser oporlunãmente
informada.

5 - Com o recebimento da importância totalde R$'100.332.82 (cem mit
e lrezentos e trinta e dois reais e oilenta e dois centavos) nos termos do artigo 840 e
849 do Código Civil, a exequente e seus procuradores e a parte executada e seus



MuNrcÍPro DE NovA LARANJETRAS
EsrADo Do PARANÁ

CNPJ: 95.587.6,18/0001 l2
Ruâ Rio GrÂnde do SuL, n'2122, Centro CEPi 85350-000.

l-otre: (42) 3637-1148

procuradores outorgam, êntre si, â mais ampla, gerâ|, irrestrita e irrevogável quitação

dos débitos, para nada mais ter a reclamar.

6 - O pagamento das custas procêssuais Íicará sob a responsabilidade
do executado.

7 - Em caso de descumprimento dê quâlquêr cláusula do presente
acordo, â execução fiscâl no 00í2í06-'17.2017.A-16-0021 terá prosseguimento pelo valor
do débito principal, atualizado monetariamente pelo índice legal do Município (IGPM),
acrescido de juros legais e multa estabelecida pelo Código Tribulário Munlcipal.

B - Assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o
prêsêntê acordo para que produza os efeitos ora pactuados, requerendo seja o mesmo
devidamente homologado, determinando-se, ato contínuo, o posterior arquivamento do
feito, com a devida baixa do processo iunto ao Distribuidor.

Termos em que pede deferimento.

Nova Laranjeiras/PR,131)412022. '1

Rêpresentantes do Município de Nova Laranjeiras

Representantes de RODRIGO SONDA E CIA LTDA - EPP



JUSTIFICATIVA

Encaminhamos a Vossas Excelências o Projeto de l.ei no 1212022' que "Autoriza

o PodeÍ Executivo Municipal autorizado a firmar acordo judicial e das outras

providencias".

O presente projeto de lei tem por objetivo buscar autorização legislativa para

celebrar acrrdo visando a extinção de processo de execução fiscal que o Municipio

move em desÍavoT de RODRIGO SONDA E CIA LTDA _ EPP.

Referida empresa foi penalizada no valor de R$ 53.220,65 (cinquenta e três mil e

duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) em processo administrativo por

abandono/inexecuçáo de obra pública.

RefeÍido débito, com a atualizaçâo monetária legal estabelecida conforme índice

oficial do Município períaz o montante de R$ 95.555,07. Somando-se a esse valor os

juros e multa, o valor passa para R$ 165.310,27.

A proposta apresentada pela empresa devedora busca o pagamento do valor

principal acrescido da alualizaçAo monetária, sendo abalidos os juros e a multâ,

ficando, portanto, o valor de R$ 95.555,07 mais 5 % de honorários advocatícios (R$

4.777,75) que soma o valor total de R$ de R$ 100.332,82 (cem mil e trezentos e trinta e

dois reais e oitenta e dois centavos).

Desse modo, a empresa apresentou proposta de celebraçáo de acordo

descontando o valor de juros e multa.

Considerando viável a proposta, em especial pelo fato de a devedora estâr em

face de dissolução, com vários débitos trabalhista, bem como pelo fato de o único ativo

idenlificado ser o crédito que possui com o Município de Lindoeste onde é credora de

precatório, vislumbrou-se crível a proposta apresentada para quitação.

Dessa forma, encâminhamos o Projeto de Lei anexo em face da necessidade

apresentada, bem como solicita-se seja o presente recebido e aprovado em [!Q![§
DE URGÊNcn, tendo em vista que referido acordo, uma vez aprovado pelo

Legislativo, precisa dê homologaçao judicial e posterior pedido de liberação do valor do

acordo junto ao crêdito que possui no processo que move em desfavor do l\,4unicípio de

MUNICÍPIO DE NOVA LÀRÂNJEIRÀS
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/000I-12
Ruâ Rio Grânde do Sul, tr'21?2. Centro CEP: 85350-000

Fone: (42) 3617 1148

Lindoeste. d



MUNICÍPIO DE NOVA LÁRANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ

CNPJr 95.587.648/0001-I2
Rua Rio Grande do Sul, n'2122, Centro CEPi 85350-000.

Fone: (42) 3637-1148

O regular tramite do processo legislativo pode acârretar no surgimento dê novos

credores, inclusive créditos trabâlhistas, prejudicando o recebimento do valor dêvido ao

Município.

Nâ oportunidade colocâmo-nos ao inteiro dispor para mais esclarecimêntos que

se fizerem necessários durante a tramitação do projeto anexo, e esperamos conlar com

o apoio indispensável para sua aprovação.

Atenciosamente,

/*
/L&- 'y'-^'te

FABIO RÓEERTO DOS SANTOS

Prefeito l\.4unicipal



@ Municipio dê Novâ Laranjeirãs - 2022
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cyber

E mâÍ de CybeÍ Nell - Proposta âcoÍdo R Sonda. ExecuÉo0012106- 17 2017.4.16.0021

ProcuradoÍia P[4NL <procurâdoria.pmnl@cnett-com.bÍ>

Proposta acordo R. Sonda - Execução 0012106- 17 .2017 .8.16.0021
4 mensdqens

Fâbricio I gressana.adv.br] <fa bricio@g ressanâ .âdv bÊ 1 1 d e abril de 2022 1 0: 1 8
Para: pÍocuradorla.pÍnnl@cnett,com.br

8om dia Dr. Samuel. ludo bem?

Em lnha de nossa conversa, segue pÍoposta para quidaçào do processo de ExecuÇáo movido pêlo IMunicipio de
Novâ Lârânleiras em fêce da empresâ R. Sonda

- pagamento do valor principal sem acréscimos de juros, multas e correções. acrescidos das cuslas processuais e
honorários advocalícios

Ag!ardo pos cionamento,

Atenciosamenle,

GRESSANA & PASSARINI . ADVOGAOOS ASSOCIAOOS . OAB/PR n" 4.965
Fabricio GÍessana - OAB/PR n'44.493
Fonefax: (45) 3038-3230 Cel.: (45)9973-9256
R!ra AfonsL) Pefa. n" 1876, cêntro, sêla 202 Ed. Levet. CEP 858T2,100. Cascavet - pR.
www gressan3.âdv.b

PÍocuÍadoria PMNL <procuradoria.pmnl@cnett.com.bÊ 11 de abll de202214:Zg
Responder a procuradoriê@pmnl.pr.gov.br
Para "Fabriclo I gressanê.adv.br]" <iabr cio@gressêna.adv.br>

Boa tarde Dr.

L.lnra proposta viável para darmos continuidade ês negocaçôes deve levar em consideração no mÍn mo a
atualizaçáo monetáÍiâ.

Desse modo, apÍesento uma contraptopostâ, suieita a ratiflcaçáo pelo Leg slatvo, nos segu nles iermosl

valor principál (53.220.65) acrescldo de correção monetária (42.334,42) 6 mâis honoÍários advocêticios de 5%.

Atenciosamente,

Samuel de Llma
Procurador do IVunicÍpio

hrtps://mârr goo!le com/ma l/u/0/? k=864co3bdio&view=pr&search=ait&pernnh d=rhÍeâd- Í%3A17 2ga1ü7 o17T-? 1fi3a&s m p =msg ry,3ai 72981 I 1tz



13t04t202216'54 E-maÍ de cybe. Nslr Propostâ acordo R. Sonda ' Execução 0012106' 17.2017.8.16.0021

Fabricio I gressana.adv.br] <Íâbr clo@grcssana.adv.bí>
Parâ: procuradoria@pmnL.pr.gov.bÍ

Bom dia Dr. Samuel,

Estlve conversando coÍn o cllente.

12 de abÍ I de 2022 Ag 20

Para íinâlizaíÍnos, elê sugeriu o valor principal e dividjmos o valor da correçâo pela metâde, acrescida de honoÉrios
de 5%.

Como lhe íaLei, a 6mpresa teÍn várias demandâs kabalh stas.

GRESSANA & PASSARINI - AOVOGADOS ASSOCIADOS . OABIPR n'4.S65
Fabricio Gressanâ - OAB/PR n'44.493
Foneifaxi (45) 3038-3230 Cel.: (45) 9973-9256
Rua Afonso Pena. n" 1876, centro, sâlâ 202, Êd. Level. CEP 85812-100. Cascâvel- PR.
www.gíessana.adv.bÍ

Fabricio I gressanâ.adv.br] <fabÍic o@gressana.adv.br>
Pârâ procurador a@pmnl.pr.gov.br

8om dia Dr .

Ern linha de nossa conversa, o clienie aceita pagaÍ o lola dê R$ 100.332,82, sendor 53.220,65 p titlcipal, 42.334 42
coffeçáo e 4.777,75 honorários (50/o ).

Favor promover os devidos trâmites para foímalizârmos o acordo_
[Texlo dâs Ínênsagens arte. ores oc!lto]

[Teío dES n]ensaseis á Íúores oc!lLol

'13 de ab de 2022 10:58

hrtps:i/mair qoogre com/ma L/u/o/? k=864c03bdí0&view:pt&search=a l&permthid=ih.ead,Í,/"3A1729e1A17A1777 11330&sihpl:msgj%3A I 729818 212
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Oficio n'. 85/2022 - GAB

Exmo. Sr.

DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS

Presidente da Cámam Municipal de vereadores

Nova LaÍanjeiras - PR

Nova Laranjeiras - PR. em 14 de abril de 2022.

R:tíifrrq)t lL/tÀt)

Senhor Presidente e nobres Vereadores:

Cumprimentando-os, encamiúo o Projeúo de Lei 122022 e solicito

tramitado em REGIME DE URGÊNCIA, tendo em vista que:

O presente prcjeto de lÊi visa autoÍizar o Poder Executivo Municipal a frmar

acordojudicial e dar outas providências. Uma vez aprovado pelo Legislativo, o referido

acordo precisa de homologação judicial e poÍedor pedido de liberação do valor do

acordo junto ao oédito que possui no processo que move desfavor do Município de

Lindo€st€.

Anexo ao offcio, além do projeto de lei, segue miÍruta de acordo judicial, a

mensagem de justificativa, extrâto de conüibuinte e prcposta de acordo recebida via e-

mail.

Atenciosarnente,

seja

F!§toR/i;í;«::N,tros
?refeiro Municipa.l


