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GUIMARÃES E CUNHA 

pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita 

IADOS S/S, 

no CNPJ sob o n° 

01.252.951/0001-30, 

procurador infra-

fulcro nos arti 

PAGAM ENT9:1 

ADVOGADOS 
Márcio Messias Cunha/ 

Cristiani Martins Pires Cunha 
Wesley Batista e Souza 

MÁRCIO CUNHA 
a advogados associados 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO 11° TRIBUNAL DE 

CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE GOIÂNIA-G0a..,R, 
-fribuna 	oNt::, 

da Associaçac Solant ct• 

RECLAMAÇÃO N.S-1-6_ 
Recebido 

Goiânia. 

AUDIÊNCIA EM 	
IG AS 
/20 

• 
, • - 

19!-1  

s) na
Ifla 
 Secretar6 

789, Setor Oeste em Goiânia-Go, por seu 

em à presença de Vossa Excelência, com 

• 

em face de 	'k e RAMOS  CAIADO hr iIcFo, casado, 

médico, residente e domiciliado na Rua 3,8. 01, Ed Montese, %etor Oeste, Goiânia-

Go, portador da C.I. n° 1.620.586 e CPF n2 264.720,58.7:-68- elos tatos efundamentos que a 

seguir expõe: 

PRELIMINARMENTE - COMPETÊNCIA 

Conforme cláusula compromissória que estabelece o foro do 

presente Tribunal Arbitrai para fins de dirimência de qualquer litígio oriundo do incluso 

contrato objeto da ação. 

DOS FATOS 

Consignante e Consignado firmaram em 18 de janeiro de 2006 

o incluso Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, cuja finalidade era o ajuizamento de 
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ação para discussão do valor do ITU/2006 de imóveis de propriedade do Consignado, 

localizado no Residencial Alphaville Flamboyant. 

Nos termos da cláusula segunda, parágrafo primeiro do 

contrato em referência, o CONTRATANTE/CONSGINADO obrigou-se ao pagamento do 

equivalente a 10% (dez por cento) do benefício econômico experimentado ao final da lide a 

título de honorários advocatícios. 

Nos termos da cláusula terceira do contrato em voga, 

responsabilizou-se mais o CONTRATANTE/CONSIGNADO pelo custeio de todas as despesas 

processuais. 

O CONTRATADO/CONSIGANTE obteve êxito na demanda 

ajuizada conforme contratado, tratando-se da AÇÃO REVISIONAL NÚMERO 

200600250894. 

Tanto ali, quanto em ação coletiva (200800012873), esta 

última interposta pela Sociedade Alphaville Flamboyant Residencial, restou definida a 

limitação da alíquota de ITU incidente sobre os imóveis do CONSIGNADO, para o exercício 

de 2006, a 1,0% sobre o valor venal. 

Bom que se diga, o êxito processual foi precedido de liminar, 

no mesmo sentido. 

A Prefeitura de Goiânia deu cumprimento às determinações 

judiciais, e todo aquele que se predispôs ou se predispor a realizar o acerto diretamente na 

entidade em menção, mesmo em detrimento de depósito judicial realizado, tal dar-se-á 

com a percepção da redução da alíquota. 

Os documentos inclusos informam que à época do ajuizamento 

da ação, o valor do ITU cobrado em face do Consignado no que concerne à inscrição n. 

23202503740000, se deu no valor de R$ 3.797,04, enquanto por força da ação judicial, 

restou declarado como devido o valor de R$ 2.157,20, à mesma época. 
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Já com relação ao ITU cobrado em face do Consignado no que 

concerne à inscrição n. 23202504330000, se deu no valor de R$ 4.219,44, enquanto por 

força da ação judicial, restou declarado como devido o valor de R$ 2.396,45, à mesma 

época. 

Assim, o beneficio econômico estimado é de R$ 3.462,83 em 
valores da época, que atualizados somam R$ 6.529,72. 

Nestes termos, os honorários contratuais devidos ao 

consignante somam R$ 652,97 (seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete 

centavos). 

Como já se disse, foram realizados, no inicio da ação, depósitos 

judiciais do valor entendido como devido a título dos ITU's objeto do pleito revisional, 

sendo um depósito no valor de R$ 2.157,20 e outro no valor de R$ 2.396,45. 

Referenciados valores, na data de hoje, alcançam a quantia 

total R$ 8.327.90 (oito mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa centavos), já deduzidos 

o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos (R$ 4.870,00), à alíquota de 22,5% (R$ 

1.095,75). 

Portanto, deduzidos os honorários devidos, o repasse ao 

Consignado soma R$ 7.674,93 (sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa 
e três centavos). 

Ocorre que o CONSIGNADO, mesmo convocado para receber tal 

valor, não o aceitou, não restando outra alternativa senão a presente consignação em juizo, 

isentando o consignante de qualquer responsabilidade processual, jurídica, negociai ou 

financeira. 

DO DIREITO 

Nos termos legais: 
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APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SISTEMA 

FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE GAVETA. 

LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. APLICAÇÃO DO § 32  DO 

ARTIGO 515 DO CPC. POSSIBILIDADE. DIREITO DE 
CONSIGNAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 890 E SEGUINTES DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1- "O adquirente de imóvel através 

de 'contrato de gaveta; com o advento da lei 10.150/2000, teve 

reconhecido o direito a sub-rogação dos direitos e obrigações do 

contrato primitivo, por isso, tem o cessionário legitimidade para 

discutir e demandar em juizo questões pertinentes às obrigações 

assumidas e aos direitos adquiridos" (STPRESP. N. 705231/RS, 

Re12. Min2. Eliana Calmon, pubL no Dj de 16/05/2005). II - 

Reconhecida a legitimidade ativa ad causam da apelante, 
tratando-se de causa que versa exclusivamente de direito, 

oportuno se torna a aplicação do art. 515, §32, do CPC, o qual 

permite o julgamento da lide quando apta, de modo a garantir 

tanto à autora quanto aos réus a celeridade deste processo. 111 - 

Presentes os requisitos autorizadores para a presente 
consignação, em consonância com o artigo 890 e se 	es 
do CPC, ante a recusa em receber os valores 	a os, 
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Art 539. CPC Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou 

terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da 

quantia ou da coisa devida. 

Importante asseverar que o depósito em consignação é uma 

necessidade, diante da recusa do consigando em receber o valor do repasse que lhe é 
devido, consideradas as deduções por força de contrato, inerentes aos honorários 

contratuais. 

Presta-se a consignação como demonstração de boa-fé do 

Demandante e também para que seja declarada a quitação contratual. 

Pela jurisprudência: 



deve ser julgada procedente a demanda, declarando-se 

quitadas as parcelas consignadas em juízo. APELAÇÃO 

CIVEL CONHECIDA, E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 

APLICAÇÃO DO ART. 515, §32  DO CPC AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE. (FIGO, APELACAO CIVEL 836-18.2005.8.09.0051, 

Rel. DES. ALMEIDA BRANCO, 4A CAMA RA CIVEL, julgado em 

02/12/2010, Die 765 de 22/02/2011) 

DOS PEDIDOS 

Isto posto, requer-se seja deferido o depósito judicial 

equivalente a R$ 7.674,93 (sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e 

três centavos), dando-se assim integral quitação ao repasse devido pelo CONSIGNANTE ao 

CONSIGNADO, oriundo de levantamento judicial realizado nos autos 200600250894, 

deduzidos impostos e honorários advocatícios. 

Requer-se mais, a citação do Consignado para vir levantar a 

quantia depositada e/ou, querendo, apresentar defesa no prazo legal. 

Protesta-se pela produção das lícitas e possíveis provas. 

Dá-se à causa o valor R$ 7.674,93 (sete mil, seiscentos e 

setenta e quatro reais e noventa e três centavos). 

N.T.P.D. 

Goiânia, 01 de setembro de 2016. 

TISTA E SOUZA 
OAB/GO - 22.677 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: GUIMARÃES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,  pessoa jurídica de 
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o n° 01.252.951/0001-30, situada na Rua 
3, 789, Setor Oeste em Goiânia-Go, por seu procurador infra-assinado, procuração inclusa, 
vem à presença de Vossa Excelência, pelo presente instrumento de procuração, nomeia e 
constitui seus bastantes procuradores os advogados MÁRCIO MESSIAS CUNHA E WESLEY 
BATISTA E SOUZA, insc 	 EM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO GOIÁS, 
respectivamente sob 	 .677, que integram, o primeiro como sócio e o 
segundo por pa 	 os GUIMARÃES E CUNHA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS S 	 ze,t1 	endereço transcrito no rodapé, aos quais 

ak confiro amplo r±u 	 m gerai a 
Tribunal, par.: 	 eresses da outor, 
podendo p 	 e medidas aciminis 
contrárias, 	 e outras, até final 
acompanh 	 o-lhe, ainda, poderes 
renunciar ao direito sobre o qual se fu ' 	ão 
justiça gratuita, assinar declaração de 
execução, cumprimento de sentença, requ 
procedimento sumaríssimo, ação rescisória, 
outorgante, para o fim do dispositivo no artigo 3 
conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta 
reserva de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

Goiânia, 08 de setembro de 2016. 

et extra, em qualquer Juízo, instância ou 
m face de RONALDO RAMOS CAIADO, 
s competentest as ..defender nas 
ão, usando Crottetçrfirsos legais e 
ais para ãnfeS'Sât aárstir, transigir, 

firmar co 	is t&g2ordos, pedir 
ção, propor 

ção ordinária, 
ntando ainda o 

esso Civil, agindo em 
outrem, com ou sem em 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL COMA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

EMENDAS POR FINALIDADES: 

01- ALTERAÇÃO DE SÓCIOS E ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 
02- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumento particular 1VLARCIO 
MESMAS CUNHA, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de Bens, advogado, filho de João 
Sabino da Cunha e de Honorinda Messias Pereira, natural de Rio Verde-GO., nascido em 14 de 
abril de 1973, portador da Cédula de Identidade de n° 2.653.399 expedida pela SSP-GO, e CPF 
de tf 597.551.881-04, residente e domiciliado à Rua 03 n° 298, apto. 1103, Setor Oeste, 
Goiânia-GO., e WISMAN JOSÉ GUIMARÃES, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de 
Bens, advogado, inscrito na OAB/GO sob n° 14.741, filho de João Machado Guimarães e de 
Lourdes Martins Guimarães, portador da Cédula de Identidade de n° 1.268.190, expedida pela 
SSP-GO e CPF n° 254.068.091-72, nascido em Goiânia, aos 13.02.1962, residente e 
domiciliado a Rua Av. T-04 n° 802, apto 801, Setor Bueno, Goiânia-GO., únicos sécios 
componentes da firma GUIMARÃES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, 
inscrita no CNP.; 01.242.951/0001-30, estabelecido. à Rua 03 n°789 Setor Oeste, Goiânia - GO., 
resolvem de comum acordo proceder à QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, aproveitando 
para consolidar as cláusulas do seu Contrato Social c Alterações posteriores mediante as 
condições seguintes: 

01-ALTERAÇÃO DE SOCOS E DENOMINA CÃO SOCL4L 

CLÁUSULA PRIMEIRA  - A denominação social passará 
doravante a ser GUIMARÃES E CUNHA ADBOGADOS ASSOCIADOS SN. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Admitir na sociedade 
CRISTIANI MARTINS PIRES CUNHA, brasileira, casada em Comunhão Parcial de Bens, 
Advogada, filha de Anoedes Miguel Pires e de Célia Martins Pereira Pires, portadora da Cédula 
de Identidade n°, 3.106.186 2' via, expedida pela SSP-GO em 30.09,1997, CPF no. 521.238.121-
53, nascida em Morrinhos - GO., aos 05.05.1972, residente c domiciliado na Rua 03 no 298. 
apto. 1103, Setor Oeste, Goiânia- GO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio WLSMAN JOSÉ 
GUIMARÃES, retira-se da sociedade, Livre e desembaraçado de q isquer compromissos. 
ficando porém, responsável pelos atos praticados na sociedndP desde o se ingresso na mesma até 
a data de assinatura desta alteração contratual, inclusive a cessão P.  direito da entidade 

47 i! 



CLÁUSULA QUINTA  - Em virtude da demissão 
admissão de sócios, da empresa, o capital fica distribuído entre os sócios da seguinte forma: 
No 

 

Nirr.4tàü1S,  tnondnèsi 	 vr.totat 

  

cRlST1AMMÀRTlNSPlkES CUNHA 	10.000 	R$ 1,00 	RS40 000,00 
MARCO SS1AS CLIN1 IA 	 -1o000 	RS1 .00 	HIR$iOS0O,OÕ 

.'20,000 	1‘ Total 

mantenedora e transfere as suas 10.000(Dez Mil) quotas de capital, no valor nominal de RS-
1,00(hiun Real) cada uma, a sócia CRISTIANI MARTINS PIRES CUNHA, já qualificada. 

CLÁUSULA QUARTA  - O sócio retirante WISMAN 
JOSÉ GUIMARÃES, declara haver recebido, neste ato, a importância de R$-10.000,00 (Dez 
Mil Reais) correspondente a 10.000(Dez Mil) quotas no valor nominal de RS-1,00 (hum real) 
cada uma, assim como declara haver recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, 
nada tendo a reclamar, seja a que titulo for, dando-lhe plena e geral. rasa e irrevogável quitação 
nesta data. 

(Vinte Mil Reais) 

CLÁUSULA SEXTA  - A sócia CRISTIANI MARTINS 
PIRES CUNHA declara, sob as penas da Lei, que não esta Mauraa em quaisquer dos crimes 
previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis. 

CLÁUSULA SEXTA  - A gerência e administração da 
sociertnrie  seta exercida pelo sócio MÁRCIO MESSIAS CUNHA o qual representam a 
sociedades ativas e passivas, judiciais e extrajudiciais, o qual assinara em conjunto ou 
separadamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA  - Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas do contrato primitivo e alterações posteriores não alcançado; pelo presente instrumento. 

02-CONSOLIDA CÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Retransmevernos abaixo as cláusulas do Contrato Social e Alterações 
posteriores inclusive esta com as novas reagi-fies: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  - A sociedade g,irart sob a 
denominação social de GUIMARÃES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/5. 

CLÁUSULA SEGUNDA  - A sociedade terá sua sede na 
cidade de Goiânia-GO à Rua 03 ri° 789, Setor Oeste, Goiânia - GO., podendo estabelecer filiais 
ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA  - O objeto da sociedade será 
prestação de serviços na área da advocacia em geral, assessoria c co 	tona advocaticia a1' 
pessoas fisieas e jurídicas em geral. 



'Sorne 
MARoÕMtsxm 
,CIUSTIANil~StiRES ama 

ãát.at  

L 	• 	- 	• 

-F Ifttotali  
R$-10,000,00 R$ 	00- 

R$ 1,004  RS-I0.000,00 

R$ 14)0 RS-20:000,00 

to.Õáa 

2,0:000 

- 	ré.tik  
' 

.4 

CLÁUSULA 	OITAVA  - Os 
retirada mensal a titulo de Pró-Labore em valor a ser fixado por dee 
forma estabelecida em lei. 

os terão direito a uma 
dos sócios, adotado na 

CLÁUSULA QUARTA  - O capital social é de R$- 
20.000,00 (Vinte Mil Reais) divididos em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor nominal de R$1.00 
(um real), cada uma, e subscritas em: 

(Vinte Mil Reais) 
Parágrafo único - Todas as deliberações sociais serão 

tomadas de comum acordo, inclusive quanto à exclusão e ou inclusão de sócios e a eventuais 
alterações deste contrato social. 

Parágrafo segundo - A responsabilidade de cada sócio  é 
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela intcg,ralização do 
capital social, com exceção dos atos inerentes à advocacia, nestes, se observando o disposto 
na cláusula 51  (quinta). 

CLÁUSULA QUINTA  - A responsabilidade dos sócio ó 
pessoal e ilimitada de conformidade com o provimento 23/65 do Conselho Federal da OAB. em 
seu artigo 8°. As demais responsabilidades sociais e profissionais serão regidas pelo Código Civil 
e demais disposições Legais. 

Parágrafo Único - Os sócios poderão advogar 
isoladamente, sem que os honorários revertem em beneficio da sociedade, quando se tratar de 
casos especiais, ações e cliente particulares e alheios à sociedade, mas com pleno 
conhecimento de ambos. 

CLÁUSULA SÉX'I'A  - A gerência e administração da 
sociedade será exercida pêlo Sócio Márcio Messias Cunha, que assinará todos e quaisquer 
documentos da sociedade isoladamente, sendo-lhe vedado o uso da sociedade em atos estranhos 
aos interesses da mesma, tais como avais, finanças, endossos etc. 

Parágrafo Único - O Sócio poderá dar procuração ao 
outro ou a terceiros para cumprimento dos fins e objetivos da empresa, podendo substabelecer, 
neste caso, especificamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA,  - Os sócios poderão livremente 
ceder ou transferir suas quotas desde que observado o direito de preferência dos sócios 
remanescentes, em igualdade de condições com terceiros interessados. Havendo interesse de outro 
sócio em adquirir as quotas a venda, deverá manifestar-se no prazo de 30(Trinta) dias da 
proposta de venda por escrito. Findo tal prazo o silêncio será havido como consentimento para a 
alienação a terceiros interessados. 



CRISTli 
k 

tiNS PIRES CUNHA 

TESTEM 

CLÁUSULA NONA  - Os sócios poderão de comum acordo 
e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercicio da gerência a titulo de pró-labore. 
respeitadas as limitações levns vigentes. 

CLÁUSULA DECIMA  - Todo dia 31 de dezembro de cada 
ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos 
verificados serão distribuídos ou suportados pêlos sócios, na proporção de suas quotas de capital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  — Os casos omissos a 
este contrato serão solucionados de acordo com a legislação em vigor. As partes elegem o foro da 
Comarca de Goiânia-GO. Para dirimir quaisquer divergências acerca do presente contrato. 

E por assim estarem justos e contratados, assinam o 
presente instrumento contratual em 04(Tres) vias de igual teor e -tonna, para um só efeito, na 
presença de 02 testemunhas que também o assinam. 

Goiânia GO,. 07 de AGOSTO de 2003 

___AtaéP 
FLA VIO HEN'RIQUE DIAS 	ELIELSON AdAUJO DAMÁSIO 
Cl 1.429/92 SSP-G-0 	 CI 3.711.870 'SSP-GO 
CPF 354.283.501-30 	 CPF 877.658.731-68 
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Comftminte 	RONALDO RAMOS CAJADO 
InscrMw 	232.025.04:4.000-0 OSC/CPF 	264120.587.68 

866556800004 

Endereça 	R PEGASUS Qa 41 Lr. OS 

LOT ALPHAVILLE FLARBOYANT 
8660000001/3-8 51620161209-5 2200611120049 

nibe6. 10125 - 1214POSTO TERRITORIAL URBANO 
Reforéneie 	v.i.:311AM 	ExereFeao 
ematee 	2Weinme 	2006 

Parcele 	 Emisao 
1112 	05101/2006 

ENDER. AVISO : R PEGMSVS 
;a/ ALPRAVILLE ELAMBOYANT 
ARRA TERRSNO : 	935 	IMPOSTO 
AREA sráFt;. 	.: 	ci 	T . S . li . 
FRACAO SUEZ,. 	: 	0, 00 00 0 	TX _ EXPED. 
.6.LIQUCTP) 	: 0,0200 	COSI? 
TIPO 	: TERRITCRIA 
VALOR VENAL 	: 	205.700,00 

342,8:', 
0,00 
O, 
e , 79 

Validade 	 Valor a Recorher 
204e1/2006 	 381,62 

Terra expediente 
000 

Mutta 	4U105 	Desconto:. 
ooe 	Doe 	OOO 

-.-. _ 	... 	 

Total a Pagar 
351,e2 

. 	 = 	 OS(MULTA e- JUROS) COSIP(CONTRIBUICAO P(CUSTE10 DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA) 

emooccoacea 51520161209-5220060120D4-9 86655660600-5 

Goiânia 

Prefeitura 
Municipal 

de Gaitam 
D.t.LA.M. 

tA 
CONTRIBUINTE 

PARA USO 
EM PROCESSO 

CONTR/B. : RONALDO RAMOS CAIADO 

INSCRICAO: 212.025.0433.000-0 

RUBRICA : 1015 	ANO : 2006 	PARCELA : 

ESPECIP.: IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 

CGC/CPP : 261.720.507-66 	BROáES.S° 	0 

TOTAL A PAGAR : 	351,62 

MAM - IPTU Página 1 de 1 

Goiânia  Prefeitura  
Men~ 

kgW11 $C na? ,a,A0 -5 - 
u•"5- de otílnia 

SECRETARIA 
DE FINANÇAS 

D.U.A.M. - DOCUMENTO ÚNICO 
DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 

VIA CONTRIBUINTE 
COO DEBRO) 232025043300000020 

1111111111111IN 	dl MN EME 
866000000038 5620 6 209-5 22006 12004 9 86655660000-5 

Goiânia Prefeitura 	 D.U.A.M. DOCUMENTO ÚNICO SECRETARIA  )r-  Municipal 	 DE ARRECADAÇÃO MUMCIPAL DEFINANÇAS 	 BANceipooproveA ci  'int' se  In as)" de Goiânia COO. DEBITO-  232025043306000020 
Contribuinte 	RONALDO RAMOS CAIADO  
'teça° 	232.025.0433.0004 	Rubrica frit§ ¡Ano imo  fpwvok, 11/12  Validade 	 Vencimento 	 Total a Pagar 20101/2006 	20-01/2006 	 351,62 ,  ATENÇÃO: Somente receber este documento. se  impresso em IMPRESSORA AJAM DE TINTA OU LASER 

hap://www.goiania.go.gov.bdasp/duam/ipliaasp 	 5/1/2006 



U.U.A.M.. nocumEsto Conco 
DE AnnEcodiaçÃo mumerp51 

CO». DENTO: 238025037900000027 

":76iãnia 
• 

b44444,4444.~.• 	se444Mmmmwett44.4 

64.720.547.82 
RONALDO RAMOS CAIADO 
232.025.03-74.400-0 
R PEGASUS Q14. 1 IT. 04 
LOT ALPHAVIIIE FLA111.10YANT 

anu, 	 44444444nnt .4 4.44n14.40•.• In4o, 	4.n an•enions, 

	

101.5 - IMPOR:50 TERRITORIAL URBANO 	 
12/2005 .17r4r-h4644 

20/12/2005 	
r4,64:44: 

12,12 	19;02/2905 2005 
4444•94.4 	 NA6AA 

r.5nza. AVISO R P5011505 
t.OT A LPEAVTLLE FLAMA° PAST 
ARPA TERRENO 	• 839 IMPOSTO 

	 184,68 
ARRA EDIFIC. 	 0,00 

RACAO POEL 	0.00000 	TI. REPICO. 	 0.00 
A LIQDOT 	0.0290 	CDS IP 	 5,84 
TIPO 	 TERRITORIA 
VALOR VENAL 	 110.846.73 

 	0 00 

19 O-  —52  

	

 	20,12 a.009 44-• 22:  
-41404 

	0 00 	• •4  ***** .0.0. 
ATERCAO: W.TAI. A PAGAR • IMPOSTO • ACREACZMOSCADLTA 4 Justos) 

COSO?I cognattoz cAo A/CUSTEIO no s 	pnsqt0,jtm9flo 1411.81CA) 

.444=ano.au..”.4.••14sutn.t....unnn•444.4.44-4344.•aus•••  •  
CONTRIB 	RONALDO RAMOS CAIADO 

I NSCRTC11/40 • 2320-25.0374.000-0 

ROBR/CA t 1015 	ANO : 2005 	PARCELA 12/12 

ESPECIY.1 IMPOSTO TER FaTORTAL URBANO 

CGC/CPV : 264.720.527- SE 	PROCESSO 	0  

TOTAL A PAGAR 	 190,52 

• 



Goiânia 
• 

TI A A. 

D.0 A m. - DOCUMENTO ÚNICO 
DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 

COO. DEBITO: 232025043300000020  
, ,,... 

Camnirtor: 
RONALDO ItA•10•5 CAIADO 

'r".'" 	232.005.0433400-0 	 e 

R PEGASNS W3.11 ET OS 

LOT A&PHAVILLE FLRMISOYANT 

264.120.507—g' 

164/12041 4,102-1 	111.” iA int 	1 	,:on•Mnp. ir 11-2,0..(1„ne./ 

Ill,5_=_IM908T0 TERRITORIAL URBANO 
.ENClentl 

11j2405_2_ 	20/12/2005 
,elliF2,11 ,  

2005 
PASMA 

1:2/12 
0035.0 

141/02/2005 

woonmr,,:rm,  
ENDER • AVISO : R PEGASUS 
LOT ALPHAVILLE n.A.M00TANT 
ARRA TERRENO : 	935 	rmP0sTo 
ARRA MDIPIC . 	: 
FRACA° SUES. 	: 	0,00000 	TE,. exrro. 
ALIQUOTA 	: 0,0200 	COSIP 
TIPO 	:TERRITORTA 
VALOR VENAL 	s 	120.485,45 

: 

: 

205,81 
0,00 
O .00. -, 5. 

flISWR 
e1 

T 	cc., A 

" 	.. 
*t&IWrnfl 

.t 1 6 
T.I. OPFOlneirE 
n*Snme0,02 

nas ft LISA. 

_________________ 

. 
S.CtOO, 1121MAISR 

212,1 

Miiig,n1 n5 
ATASCA° TOSAI, A PAGAR . IMPOSTO • ACRIÉSCIADS(M0LTA,  + amos) 

COSIP (CORTRIBUICAO P/COSTLIO DO SVINMENSI DE IIIMINNAENAO ~TECA) 

4.f ..Y414•9-4-.14 41 	 
CONTEIS. r RONALDO RAMOS cALAD0 

INSCRICAO: 232.025.0633.000-0  

5 
	RUBRICA 	1015 	ANO 2005 	RARCRLA : 12/12 

F 
	RETEM'. ; IMPOSTO TERRITORIAL -URBANO 

CGC / 	: 264.720.587-68 	PROCESSO • 11 

TOTAL A PAGAR : 	211,65 

vALTIMeni FI2flfl nalS54o: /Ia/ 



BC B - Calculadora do cidadão 08109/2016 

&na."' 	bniculoctera cio arredio 

[alagados. do Medeio 	1 	/Oda)  
t.- CilaRAdara ao dada co Po de 

Acros) orAirro 
,Ortortiole )9))), 

resestv030oll  

Resultado do Cor raçào pela PeuPorno 

Deriee básicos do cerreche pela PouPonlio 
ondas InTormodes 

Osto InKle 	 22/03/0006 
Dota MIM 	 09/0912016 
Vás nominal 	 AS 2117,20 (REÃO!  
lupe de corneto 	 Antiga 
lanes calculados  
indico de cOntefin no Roo& 	2,0916903 
Vale corcentual conterOnclente 	109,26903009t, 
Valor corrigido na cata (no] 	Ri 4.52_,2 19 (REAL) 

Irdieepoffedpldrial 

https://www3.bcb.gov.br/CALC  IDADAO/publico/oorrigirPelaPoupanca.do?method=corrigirPelaPoupanca 	 1/1 



et 	 dlarea Ice 30 

a Rego de com* 

BCB - Calculadora do cidadão 08/09/2016 

I rar- IC0 ICUllidera da cidadão 

Calcutadora do cidadão 	1 	Ajuda 

Resultado da Correia. Pala Poupança 

Dadas Mole. da coniadla paia Poupança 
Cu- 1^ rpm. a- 

21/03/2006 
09/06/2016 

0441 (REA4 
pas final 

AçeSSCpúbIia 
OS/09/2016 14:21 

https://www3.1:cb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corriqirPelaPouranca.do?methockcadairPelaPouoanca 	 1/1 



08/09/2016 	 Cálculo — TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

Cálculo 
Atenção! 

A rotina de atualização monetária não atende as regras dos cálculos fazendários. 
Caso necessite que o percentual de juros de mora comece a incidir após ou entre as 
datas das parcelas selecione "Após ou Entre o(s) Valor(es) Devido(s)", e "Antes do(s) 
Valor(es) Devido(s)" para os juros começarem a incidir antes das datas das parcelas. 
Caso o usuário preencha o campo "Valor Devido" com valor de um resultado onde já tenha sido 
aplicado os juros de mora, o resultado do presente cálculo incorrerá na capitalização de juros. 
Correção Monetária a partir de março de 1965 (atualmente INPC - dique em índices da 
contadoria para consultar histórico de índices). 
Todos os dados informados são de inteira responsabilidade do usuário, o qual assume total 
responsabilidade por eventuais omissões, inverdades ou incorreções que vierem a ser detectadas. 
Antes de imprimir confira os dados. Pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio 
ambiente. 

Resultado do Cálculo (em Real) 

Correção Monetária 

Atualizado até: 08/09/2016 

Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s) 

Percentual de Juros: o,00% 

Valores Devidos 

Data do Valor 
Devido 

Valor 
Devido Fator CM Valor 

Corrigido 
Juros 

% 
Juros 

R$ 
Corrigido+Juros 

R$ 
22/03/2006 3.462,831,88566094 6.529,72 0,00% o 6.529,72 

Subtotal 6.529,72 
Total Geral 6.529,72 

• 

htto://www.tidflius.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo 	 111 



T.C.A 
Justiça Arbitrai 
11° Tribunal de Conciliação e 
Arbitragem de Goiânia Goiás 

RECIBO 

RECEBI de GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
inscrita CNPJ n°01.252.951/0001-30 a importância de R$ 150,00 (CENTO 

• 
E CINQUENTA), referente ao protocolo e cientificação no processo 
20160990. 

Goiânia, 01 de setembro de 2016. 

- RENATA REZENDE BORGES DE PAULA- 

11°TCA 

Rua 10, n°109, Ed. Gold Center, Sala01, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74120-020 fone (62)3215-2006. 

• 



   

T.C.A 
Justiça Arbitrai 
11° Tribunal de Conciliação e 
Arbitragem de Goiânia Goiás 

Autos n°20160990 

Despacho 

Recebida e atuada a presente inicial, determino que seja expedida carta de 

cientificação ao Reclamado/Reclamada, conforme requerido, para o comparecimento 

em Audiência de Conciliação no 110  Tribunal de Conciliação e Arbitragem (11°TCA), 

a qual designo Audiência de Conciliação e firmamento de compromisso arbitrai para o 

dia 16/09//2016 AS 14:00horas, devendo as partes comparecerem por seu/sua 

Representante legal devidamente habilitado. 

Cientifique-se. 

Goiânia, 01 de setembro de 2016 

çi 

 

 

- RENATA REZENDE BORGES DE PAULA - 

Conciliadora — Arbitra I l`TCA 

Rua 10, n° 109, Ed. Gold Center, Sala01, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74120-020 fone (62)3215-2006. 



• 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que em cumprimento ao presente 

mandado de Cientificação da reclamação n° 20160990, dirigi-me dia 12 de 

setembro de 2016, ao endereço, na Rua T-48, n° 66, Setor Oeste, Goiânia, 

Goiás, sendo as 14:35 horas, e ai sendo deixei a cientificação com o porteiro 

que se identificou com Sr.José.. 

Sendo assim, para constar lavrei a presente certidão 

Goiânia 13 de setembro de 2016 

Lázaro Ric rdo 

• 



rF  
CO 

NQ 
&./.93744627  DESCRIÇ 

ieen 

Destinatário 

Rua 

	

	 NQ  

DESCRIÇÃO 

RECEBIDO em 	/ / 

Assinatura ou Carimbo 

Destinatário 

Rua 	 NQ  

RECEBIDO em 	/ /  

DESCRIÇÃO 

Assinatura ou Carimbo 

Destinatário 

Rua 	 No  

DESCRIÇÃO 

RECEBIDO em 	/ / 

' 

Assinatura ou Carimbo 

Destinatário 

Rua 	  NP 	  

DESCRIÇÃO 

RECEBIDO em 	/ / 

 	  
Assinatura ou Carimbo 

1 
	  1 

'4? 



cErrtnii o 
'nounai dg, ConOaçãe Arbitta9ern 3k,tocl3çâo Goirrc  

ai_Goiânia 

a-± 

• 



RECE/aiiiií:FO 

Aos 
Recebo 

110 TRIB'JNL.: 	- 	E A:::BiTRAG:1  

- S.SOCW.A0 	 

PROCESSO: 2016/0990 

fillib/filir".1i6  

qualificado, p 

AÇÃO DE 

CAIADO t 

O presente fe 
a depósitos judiciais realizados pelo Co 

vinculados aos autos n. 200600250894 de aça 

ADVOGADOS AS OCIADOS S já 

i. presença de V. Exa. nestes autos de 
a em face d 	RAMOS 

rrestituição 

onsignante, 

osta por vários 

MARCO CUNHA 
8, advogados associados 

ADVOGADOS ' 
Márcio Messias Cunha' 

Cristiani Marfins Pires Cunha 
Wesley Batista e Souza 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO 11° TRIBUNAL DE 
CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE GOIÂNIA-GO 

contribuintes em face do Município de Goiânia, em trâmite junto ao juízo da 2° Vara de 
Fazenda Pública Municipal de Goiânia-Go. 

A restituição dar-se-ia mediante dedução de taxas, impostos e 
honorários devidos. 

Ocorre que o Consignante tomou conhecimento de que o 
Consignado, por advogada recém habilitada, postulou e viu deferido nos autos da 

mencionada ação judicial o levantamento dos depósitos em referência, o que se faz prova 
pelos documentos inclusos. 

Nestes termos, não há se falar em dupla restituição, sob pena de 

enriquecimento ilícito, de forma que a presente reclamação arbitral perdeu seu objeto. 

x— GoiANIA-GO. RUA 3, 789, ST. OESTE. CEP. 74.115-050 - FONE: (6 	612-3456 



Assim, resta postular pela extinção do presente feito, por 
perda de objeto, sem prejuízo de posterior ajuizamento de ação própria de cobrança de 
honorário, caso necessário se faça. 

N.T.P.D. 

Goiânia, 15 de setembro de 2016. 

;"-~Y-BATISTA E SOUZA 

OAB/GO 22.677 • 

• 

2 



Número do 
Processo: 

200600250894 	 2 
5089-36.2006.8.09.0051 

Protocolo: 20/01/2006 

Natureza: REVISIONAL 

Autuacao: 3109/2006 - 20/01/2006 

Distribuição: NORMAL - 20/01/2006 - 13:34 

Primeiro Autor JOSE VICENTE FERREIRA PASSANI E OUTROS 

Primeiro Reqdo MUNICIPIO DE GOIANIA _ 

F ase:  17/08/2012 - 11:12 
COM CARGA AO ADVOGADO 

Descrição da 
Fase: 

ADVOGADO : MARCIO MESSIAS CUNHA 
CARGA COM ADV DO AUTOR OAB: 13955-GO 
ENTREGUE A: GABRIELA 
CARGA N. :1042/2012 
FOLHAS : 1.022 

Comarca/Escrivani 
a: 

GOIANIA - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Localização: CADE 

Juiz: Dr(a). FABIANO ABEL DE ARAGAO FERNANDES 

Audiência: 

Sentença: 30/05/2008 

Promotor: Dr(a). CLEIDE MARIA PEREIRA 

I MEEI - NE 
Obs.: Válido apenas como consulta Este substitui o extrato do Telejudiciário 

Quinta, 15 de Setembro de 2016- 14:51 



Número do 
,Processo: 

200600250894 
36.2006.8.09.0051 

25089- 

   

Data da 
Extratação : 02/09/2016 

Diario da 
Justiça : 2106 

Publicado em : 08/09/2016 
Disponibilizado 
em : 06/09/2016 

Folha No. : 77 
Numero de 
Folhas : O 

Despacho: INTIME-SE O MUNICIPIO DE GOIANIA PARAR SE 
MANIFESTAR, NO PRAZO DE 
10 (DEZ) DIAS, INFORMANDO SE POSSUI INTERESSE 
EM LEVANTAR E PROMO 
VER A QUITAÇÃO DOS VALORES QUE SE ENCONTRAM 
DEPOSITADOS PELO AUTO 
R FERNANDO DA COSTA FERREIRA JUNTO AOS 
PRESENTES AUTOS, CONFORME 
DENOTA O DOCUMENTO DE FL. 68, BEM COMO 
PROMOVER O CANCELAMENTO DO 
PROTESTO INDICADO A FL. 7 E EXTINGUIR A 
EXECUÇÃO FISCAL N 2011014 
45100, CORRESPONDENTE AO ALUDIDO DEBITO. 
OUTROSSIM, EXPEÇA-SE AL-
VARÁ EM NOME DA CAUSIDICA DRA. ANNA VITORIA 
GOMES CAIADO, OAB/GO 
N 24047 PARA LEVANTAMENTO DOS DEPOSITOS 
JUDICIAIS PROMOVIDOS NOS 
PRESENTES AUTOS POR RONALDO RAMOS CAIADO, 
CONFORME DENOTA O DOCU-
MENTO DE FL.28, 



  

25089- Número do 
Processo: 

200600250894 
36.2006.8.09.0051 

   

Data da 
Extratação :  

02/09/2016 

Diario da 
Justiça :  

2106 

Publicado em :  08/09/2016 
Disponibilizado 
em :  

06/09/2016 

Folha No. : . 
Numero de 
Folhas :  

O 

Despacho : PARA A DRA. ANA VITORIA GOMES CAIADO, OAB-GO 
No 21047, RETIRAR O 
ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE DINHEIRO 
DISPONÍVEL NESTA ESCRIVANIA. 

1Prhicip  Parte i ínteifótii o e  :e  iNt;., 
,I. 

1-Milite tr, 
5 	C F. 90 

, _ - 



T.C.A 
Justiça Arbitrai 

112  Tribunal de Conciliação e 
Arbitragem de Goiânia Goiás 

ATA 
DE AUDIÊNCIA DE  

CONCILIAÇA0E COMPROMISSO  
ARBITRAL  

RECLAMAÇÃO: 2016990 

RECLAMANTE: GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

RECLAMADO: RONALDO RAMOS CAIADO 

Aos 16 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, na 

sala de audiência desta 110  Tribunal de Conciliação e Arbitragem de Goiânia, presente 

a Conciliadora Renata Rezende Borges de Paula. 

Aberta a audiência de conciliação, convenção de arbitragem e 

compromisso arbitrai, verificou-se o comparecimento da parte autora por seu 

advogado Dr. Wesleu Batista e Souza inscrito OAB/GO n°22.677 ,após aguardados os 

15 (quinze) minutos de tolerância, a ausência da parte Reclamada, em que pese 
citada f1.23. 

O Requerente ratifica o pedido de fis.25/26. 

Em face da ausência do Requerido, acolhe-se o pedido em referência e 
decreta-se a extinção do feito. 

Arquive-se. 
t 

Nada mais havendo para constar, encerra-se a Audiência. 

Goiâ-nia, 	de setembro de2O16. 

Renata Rezende Borges e Paula 
Conciliadora Arbitra do 11° TCA 

Reclamado 

 

Advogado do Reclamante 	 Advogado do Reclamado 

Rua 10, n° 109, Ed. Gold Center, Sala01, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74120-020 fone (62)3215-2006. 
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