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ATA  DE  AUDIÊNCIA

PROCESSO: 0095700-73.2002.5.02.0059
RECLAMANTE TIAGO DE MORAES BARCELLOS
RECLAMADA(S) ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS e outro

 Em 12 de julho de 2017, na sala de audiências da MM. 59ª VARA DO
TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, sob a presidência do Exmo(a). Juiz Mauricio
Marchetti, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 13h59min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a).  Juiz do
Trabalho, apregoadas as partes.

Ausente o(a) reclamante TIAGO DE MORAES BARCELLOS. Presente o(a)
advogado(a), Dr(a). ALBERTO DALNEI DE OLIVEIRA, OAB nº 106623/SP.

Presente o representante do(a) reclamada ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE DESPORTOS, Sr(a). ALEXANDRE AZEVEDO BARROS, acompanhado(a)
do(a)s advogado(a)s, Dr(a)s. RODRIGO DOMINGUES LOPES, OAB nº 305207/SP
e GERSON BERTOLINI, OAB nº 354542/SP.

Ausente o(a) reclamada Canindé Grill Restaurante e Lanchonete Ltda EPP
e seu advogado.

Presentes os reclamantes MARCUS VINICIUS DE SOUZA OZIAS e
ROGERIO PINHEIRO DOS SANTOS, acompanhados da advogada Dra.. GISLANE
FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES, OAB nº 134834/SP.

CONCILIAÇÃO:

O(A) primeira reclamada pagará, com exclusão da segunda ré, ao(à)
reclamante a importância líquida de R$  6.100.000,00, em 120 parcelas de R$
50.000,00, sendo uma parcela a cada 30 dias, a partir do dia 25/08/2017.

O(a) reclamante concorda expressamente que os pagamentos das parcelas
do acordo sejam efetuados mediante depósito bancário na conta do seu escritório
patrono, em nome de GISLAINE NUNES E ADVOGADOS, no Banco do Brasil,
agência 4328-1, conta corrente nº 5311-2, valendo os comprovantes de depósito
como recibos de pagamento do acordo. Desnecessária a juntada de petição ou
recibo, no caso de quitação das parcelas, tendo-se como quitado o acordo se não
denunciado o inadimplemento pela parte reclamante no prazo de 10(dez) dias a
contar do vencimento da última parcela. As partes convencionam que os depósitos
bancários nas datas estabelecidas poderão ser efetuados em cheque ou em
dinheiro.

Cumprido o acordo, o(a) reclamante dará plena quitação da presente ação e
do extinto contrato de trabalho, para nada mais reclamar, seja a que título for.

 No prazo de 10(dez) dias, a reclamada deverá discriminar a natureza das
verbas que compõem o valor do presente acordo, sob pena de ser considerado a
totalidade do acordo como verba salarial.
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HOMOLOGO O ACORDO nos termos avençados pelas partes, valendo
como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições
que lhe forem devidas.

A reclamada deverá comprovar os recolhimentos previdenciários e fiscais,
incidentes sobre a conciliação, no prazo legal.

Custas pelo(a) reclamante no importe de R$  122.000,00, calculadas sobre
R$  6.100.000,00, dispensadas na forma da lei.

A executada, neste ato, faz a proposta ao reclamante ROGERIO PINHEIRO
DOS SANTOS no valor de R$ 14.700.000,00, a serem pagos em 292 parcelas de
R$ 50.000,00, a serem depositados na mesma conta corrente do presente,
iniciando-se em 25/08/2017, cujos termos, neste ato, são aceitos pelo Sr..
ROGERIO PINHEIRO DOS SANTOS.

Oficie-se o juízo da 63ª Vara do Trabalho de São Paulo, onde tramita o feito
sob nº 1284/2002, para apreciação da presente proposta, consignando as partes
que eventual valor já depositado nesse processo possa ser liberado ao credor,
abatendo-se do valor do acordo.

A executada, neste ato, faz a proposta ao reclamante MARCUS VINICIUS
DE SOUZA OZIAS no valor de R$ 25.150.000,00, a serem pagos em 501 parcelas
de R$ 50.000,00, a serem depositados na mesma conta corrente do presente,
iniciando-se em 25/08/2017, cujos termos, neste ato, são aceitos pelo Sr.. MARCUS
VINICIUS DE SOUZA OZIAS.

Oficie-se o juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, onde tramita o feito
sob nº 645/2003, para apreciação da presente proposta, consignando as partes que
eventual valor já depositado nesse processo possa ser liberado ao credor,
abatendo-se do valor do acordo.

A executada, neste ato, faz a proposta ao reclamante RICARDO OLIVEIRA
no valor de R$ 1.050.000,00, a serem pagos em 19 parcelas de R$ 50.000,00, a
serem depositados na mesma conta corrente do presente, iniciando-se em
25/08/2017, cujos termos, neste ato, são aceitos pelo Sr.. RICARDO OLIVEIRA.

Oficie-se o juízo da 15ª Vara do Trabalho de São Paulo, onde tramita o feito
sob nº 600/2003, para apreciação da presente proposta, consignando as partes que
eventual valor já depositado nesse processo possa ser liberado ao credor,
abatendo-se do valor do acordo.

A executada, neste ato, faz a proposta ao reclamante RAFAEL MONTEIRO
ALVES no valor de R$ 850.000,00, a serem pagos em 15 parcelas de R$ 50.000,00,
a serem depositados na mesma conta corrente do presente, iniciando-se em
25/08/2017, cujos termos, neste ato, são aceitos pelo Sr.. RAFAEL MONTEIRO
ALVES.

Oficie-se o juízo da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo, onde tramita o feito
sob nº 522/2003, para apreciação da presente proposta, consignando as partes que
eventual valor já depositado nesse processo possa ser liberado ao credor,
abatendo-se do valor do acordo.
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Fica mantida a penhora no imóvel de matrícula nº 90647 no 5º Registro de
Imóveis desta capital.

As partes pactuam que os acordos são firmados sem qualquer cláusula
penal, devendo eventual inadimplência ser comunicada ao juízo, com tolerância de
30 dias, para que se retornem os atos de execução.

Determino a suspensão dos atos executórios pelo prazo de 180 dias, sendo
que, findando este prazo, nova audiência poderá ser designada para reavaliação do
pactuado.

As partes concordam que os valores depositados a partir de então pela
Igreja Renascer e Canindé Grill serão liberados à executada.

As empresas Conexão Três Desenvolvimento em Negócios Ltda e Planova
Planejamento e Construções S.A., presentes na audiência, tendo como seus
representantes os Srs.. Carlos Rogério dos Santos e Gerson Aguiar de Brito Viana,
respectivamente, informam que estão em tratativas com a executada, sendo que as
partes comprometem-se a informar o juízo o andamento da parceria noticiada.

Expeçam-se os ofícios às respectivas Varas do Trabalho, com cópia da
presente ata.

A executada se compromete a juntar, no prazo de 30 dias, documento
comprobatório da regularidade da representação.

 Deixo de intimar o INSS, conforme Portaria nº 435 de 08/09/2011, do
Ministério da Fazenda.

Cientes os presentes. Ata juntada nesta data. Nada mais.
Audiência encerrada às 17h06min.

Mauricio Marchetti
Juiz do Trabalho

Reclamante Reclamada

Advogado(a) do Reclamante Advogado(a) do Reclamada

____________
p/ Diretor(a) de Secretaria
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