
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRW ELLI 

OF. N° 98/2009 - GAB 19 Brasilia, OF, em 31 de m reo de 2009. 

Senhora Sub-Secretaria, 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Excelencia quei 
da NOVACAP em meados do ana pr6ximo passado, procurou a F! 
Fundo de Prevldencla Complementar dos Empregados da CAESB, 
de verificar a possibilidade legal de se tomarem participante daqui .Ie Fundo de 
Previdencia, 

Houve todos os procedimentos de praxe para a lncorporacao 
ao Fundo, entretanto, 0 processo, segundo 0 presidente da FUN[ IAGUA e 0 

SINDISER, encontra-se na CPRHI 6rgao subordinado a Vossa Excele~ ia. 

Portanto, solicito a Vossa Excelencia que de proseequimento RGENTE a 
essa importante politica publica de recursos humanos, uma vez que ai' m de haver 
previsao legal para 0 pleito, e um instrumento a mais de beneficio servidor do 
Distrito Federal. 

m 0 objetivo 

NOVACAP 

A Sua Excelencia a Senhora 
JOZELIA PRACA DE MEDEIROS 
Subsecretaria de Estado de Gestio de Pessoas da 
Secretaria de Planejamento e Gestio do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasllia-DF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8196 - Faxt 348-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 



CAMARA LEGISLATIVA DODISTRITO FEDERAL 
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OF. N° 98/2009 - GAB 19 Brasilia, OF, em 31 de m rvo de 2009. 

Senhora Sub-Secretaria, 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Excelencia que i Presidencia 
da NOVACAP em meados do ana pr6ximo passado, procurou a F1 NOIAGUA'._--. 

Fundo de Previdencia Complernentar dos Empregados da CAESB, m 0 objetivo 
de verificar a possibilidade legal de se tomarern participante daqu Ie Fundo de 
Previdencia. 

Houve todos os procedimentos de praxe para a incorporaeao , NOVACAP 
ao Fundo, entretanto, 0 processo, segundo 0 presidente da FUN;[ IAGUA e 0 

SINDISER, encontra-se na CPRH, 6rgao subordinado a Vossa Excele~ ia. 

Portanto, solicito a Vossa Excelencia que de prossequlmentc RGENTE a 
essa importante polltica publica de recursos humanos, urna vez que a-I ' m de haver 
previsao legal para 0 plelto, e um instrumento a mais de beneficia a ' servidor do 
Distrito Federal.. 

A Sua Excelencia a Senhora 
JOZELIA PRACA DE MEDEIROS 
Subsecretaria de Estado de Gestio de Pessoas da 
Secretaria de Planejamento e Gestio do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasllia-DF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8196 - Faxt 348-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 
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De: Jose Bumberto - Secretaria de Governo
\ . 

.	 Segue 0 cronograma de inauguracoes de grandes 
obras e a90es de Govemo para analise e resposta, e 
posterior devolueao da mesma.a esta Secretaria, 0 

mais rapido possivel. . " 
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Secretaria de Governo f"(tlu. IIdU ~lli:J"" .....101. I_~'W' ....__~ Assessoria Especial_GQE

........_
...._----' 

DEMANDAS ATENDIDAS
 
1 Posse ~ Pessoal da Saude 

2 
Financiamento de Im6veis 
Funcionais 

Habitacao 

Quarta-feira dia 22 sera lancado 0 programa de financiamen1 
im6veis para os servidores pubhcos do GDF. 0 financiament 
de 100% em ate 20 anos, com recursos da Caixa EconOmicc 

'. 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE PARlAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Brasilia, 15 de outubro de 2008 

Prezado (a) amigo (a), 

As correspondencias que the envier anteriormente tern urn hist6rico sobre a 
minha atuacao em defesa dos direitos trabalhistas dos funcionarios e 0 fortalecimento 
financeiro da Novacap. 

Neste momenta sou portador de urna boa noticia, ansiosamente aguardada por 
todos os funcionarios da Novacap. Depois de quase tres decadas de luta intensa, pelos 
caminhos da Justica Trabalhista, foi selado urn acordo entre 0 Governo do Distrito 
Federal (GDF) e os funcionarios. 

Participei hoje, quarta-feira (15/10), de uma audiencia, onde esteve presente 0 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Doutor Mario Macedo Fernandes 
Caron, 0 presidente da Novacap, Jose Luis Aboriham Goncalves, 0 governador Jose 

Roberto Arruda, demais autoridades e servidores dessa Companhia. 

o acordo foi homologado, e 0 pagamento da divida sera feito 10% no dia 20 de 
outubro de 2008 e 0 restante dividido em 100 parcelas consecutivas, paga todo dia 20 de 
cada mes. 

Registro que nessa reuniao, 0 governador Arruda reconheceu a minha batalha 

em defesa dos servidores dessa Companhia e de outras categorias. Serao beneficiados 
1.512 funcionarios numa pendencia salarial que se arrastava desde 1980. 

Esse acordo trata-se de uma grande vit6ria. E quero dizer-lhe que ainda continuo 
na luta para que as demais pendencias da Novacap sejam resolvidas 0 mais rapido 
possfvel. 

Que Deus continue abencoando cada urn nessa caminhada. 

Conte comigo. 

Um abraco, 

[Digite texto] 
SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasflia-Df - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8198 - Fax: 3966-8193
 

E-mail: depulado@bl·unelli.com.br- www.bruneIlLcom.br
 



PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -10a REGIAO 

ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO: 00671-1993-003-10-00-3 
EXEQOENTE: ADELINO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS 
EXECUTADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

NOVACAP 

Em 15 de outubro de 2008, na sala de sessOes da MM. 3~ VARA 
DO TRABALHO DE BRASiLIA/OF, sob a dlrecao da Exmo(a). Juiz FRANCISCO 
LUCIANO DE AZEVEDO FROTA, realizou-se audiencia relativa ao processo 
identificado em epigrafe. 

As 13hOO, aberta a audlencla, foram, de ordem da Exmo(a). Juiza 
do Trabalho, apregoadas as partes. 

Presente 0 Exmo Juiz do Trabalho, Marcos Alberto dos Reis. 
Presentes os exeqGentes, representados palos advogados Dr. 

Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DF nO 3.842 e Dr. Rogerio Luis Borges 
Resende, OAB/DF 8.799. 

Presente a executada, por seu representante legal 0 Sr. Jose Luis 
Aboriham Goncalves, presidente da Novacap, acompanhados de seus 
Procuradores, 0 Dr. Ives Geraldo de Souza, OAB/DF 7.476, a Of'! Angelica Cristina 
C. Dutra, OAB/MA 6.399 e 0 Dr. Rodrigo Freitas Rodrigues Alves OAB/DF 11.134. 

Presente 0 Advogado da Unlao, Dr. Diogo Palau Flores dos Santos. 
Presente 0 Exmo Procurador do Trabalho, Dr. Eduardo Trajano 

Cesar dos Santos. 
Presente 0 Exmo Procurador-Geral do Distrito Federal, Dr. Tulio 

Marcio Cunha e Cruz Arantes e 0 Procurador do Distrito Federal Renato de Oliveira 
Alves, OAB/DF 22.164. 

Presente 0 Exmo Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da 10a Regiao, Dr. Mario Macedo Fernandes Caron. 

Presente 0 Exmo Sr. Governador do Distrito Federal Jose Roberto 
Arruda. 

Compareceram tambern 0 Dr. Raul Freitas Pires de Saboia, 
Coordenador da for~ tarefa de negocia~o, os Diretores da Novacap, 0 Sr. Celso 
Roberto Machado Pinto, Alexandre Goncalves e Alexandre Ferreira Bispo de 
Oliveira e os senhores Galileu Marrara, Jesus Jose Alves Ferreira e os estudantes 
de direito Paulo Henrique Fernandes de Souza e Rogerio Fontes de Resende. 

CONCILlA<;AO. 

1. As partes reconhecem como valor total do credlto dos exequentes 0 

valor bruto de R$ 13.185.143,02, atualizado ate 31.10.2008, composto palo principal 

I corrigido, juros morat6rios, FGTS, dlferenca da correcao da URP de 26.05% /1
/ ! 

i/~ incorporada aos salarios dos exequentes, imposto de renda e a contribuicao 
! 

~/ 

TRT 1.1.165 l 



PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -10a REGIAO 

prevldenclaria cota-parte do empregado. 

2. As parcelas salariais que comp6em 0 credlto objeto de acordo 

corresponde ao Principal Conigido no valor de R$ 4.262.831,41 e it diferen~ da 

correcao do URP incorporado ao salarlo, no importe R$ 654.092,23. 

3. As parcelas indenizat6rias isentas de contrfbulcao prevldenclaria 

que comp6em 0 credito objeto de acordo correspondem aos Juros Morat6rios no 

valor de R$ 7.291.542.12 e FGTS no valor de R$ 976.677,26. 

4. A contribuicao prevldenclarta cota parte do empregador, que incide 

sobre a parcela salarial do acordo, corresponde a R$ 1.130.892,45. 

5. As custas, no importe de R$ 263.702,86, calculadas sobre 0 valor 

do acordo, serao pagas pela executada. 

6. 0 debito total da executada corresponde R$ 14.579.738,33. 

7. 0 executado pagara a lmportancia de R$ 1~Z.:!L~,&4 ate 0 dia,~~ 

de outubro de 2008, correspondente as seguintes parcelas: a) ~t6°1 do credlto dos 

exeqdentes no valor de R$ 1.318.514,31; b), 10% das contribuic;6es prevldenclarias 

cota-parte do empregador no valor de R$113.089,24, c) 10% das custas 

processuais no importe de R$ 26.370,29. 

8. A diferen~ remanescente do credlto dos exequentes, das custas 

processuais e das contribuic;6es prevldenclarias sera paga em 100 parcelas 

mensais, ate 0 dia 20 de cada rnes, 
' ..............-,.... -'-._.
 

9. 0 valor de cada parcela mensal correspondera a R$ 131.217,65 

assim discriminado: a) credito dos exequentes, no importe de R$ 118.666,29, b) 

custas, no importe de R$ 2.373,32 e; c) contribuicao prevldenclaria cota parte 

empregador, no importe de R$ 10.178,04. 

10.A quantia referente it correcao monetaria incidente sobre 0 valor de 

cada parcela devera ser paga de 6 em 6 meses, em abril e outubro de cada ano, em 

parcela separada, ate 0 ultimo dia util do respectivo rnes, sem prejufzo do normal 

pagamento das parcelas acordadas.

L 11.A contribuicao previdenciaria cota parte do empregado eo imposto 

{~Jde renda serao deduzidos do credito dos exequentes e recolhidos na mesma data 

do pagamento dos creditos, 

12. Cessa a lncldencla de juros morat6rios a partir da homoloqacao do 

TRT 1.1.165 



PODER JLlDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 10a REGlAo 

acordo, mantendo-se apenas a atuailzacao monetaria do credlto com base nos 

indices da variacao trabalhista. 

13.0 valor de 10% do debito e das parcelas serao rateados 

proporcionalmente aos respectivos credltos individuais dos exeqi.ientes constantes 

da planilha de calculos as fls. 3672/3677, que resta homologada. 

14.0 imposto de renda sera calculado e retido de acordo com a 

legisla~o vigente na data de pagamento das parcelas, observando a situa~o 

tlibutaria individual dos exeqi.ientes. 

15. Com 0 integral cumprimento do acordo, os exequentes acordantes 

dame plena, geral e irretratavel quitacao quanto as parcelas objeto da execucao, 

inclusive quanta a correcao do reajuste incorporado aos salaries ate outubro de 

2008. 

16.A executada devera incidir sobre a parcela incorporada, objeto do 

presente teito, os reajustes futuros aplicados aos salaries em geral dos empregados 

da NOVACAP. A parcela objeto de lncorporacao ao salario devera corresponder a 

26,05% da remuneracao a partir de novembro de 2008. 

17. A inadimplencia de tres parcelas consecutivas ensejara 

vencimento antecipado de todas as parcelas, devendo a executada ser intimada 

para quita~o integral do debito no prazo de 90 dias, sob pena de lncldencla de 

multa 100% sobre 0 importe devido. 

18.A executada oterece como garantia de cumprimento do acordo a 

penhora de 33 lotes no SIA Trecho 4, registro SEF 4.645.857-3, matricula 36.507, no 

valor de 67 milh6es de reais, um Viveiro ao lado do Parque Nacional, com 

786.589,62 m2, situado ST MULT ATIV NORTE AE 01 - Viveiro II, registro SEF 

4.645.858-1, matricula 76.286 e outro Viveiro na MSPW, quadra 06, AE - Viveiro I, 

com 283.215,08 m2, registro SEF 4.598.537-5, matricula 37.389, que permanecerao 

penhorados nos autos e poderao ser liberados proporcionalmente a criterio do juizo, 

conforme for sendo amortizado 0 debito. 

19.Ficam Iiberados a partir da homoloqacao do acordo todos os
 

demais bens penhorados movels e lmovels, inclusive 0 edificio sede.
 

20. Os valores eventualmente depositados nos autos serao utilizados 

para qultacao dos acordantes com parcelas de menor valor, a titulo de anteclpacao, .' 

j 
TRT 1.1,165 
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PODER JUDlelARIO 
JUSTICA DO TRABAlHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAlHO • 10a REGIAO 

devendo ser deduzidos ao final do eumprimento do aeordo. 

21.0 valor a ser depositado mensalmente para os exeqiientes que nao 

aderiram ao aeordo sera utilizado para quitayao dos crsdltos de menor valor dos 

exequentes que aderiram ao acordo, devendo ser deduzidos ao final do 

eumprimento do aeordo. 

22. Se houver saldo remanescente ao final do eumprimento do aeordo, 

sera Iiberado em favor da exeeutada. 

23.As partes poderao promover 0 pagamento anteeipado das parcelas 

objeto do acordo sempre privilegiando os creditos de menor valor. 

24. Os exequentes autorizam que a exeeutada disponibilize os 

numeros de suas eontas bancarlas para propiciar 0 depOsito dos ereditos pelo seu 

advogado. 

25. As importancias objeto do acordo deverao ser depositadas na 

Conta Judicial ri2 22800458·1, operacao 042, da Agencia nQ 3920 da Caixa 

Econ6mica Federal. 

26. Somente para os exequentes com os contratos de trabalho 

rescindidos deverao ser Iiberados os ereditos referente ao FGTS. Para os demais, 

os valores deverao ser depositados nas eontas vineuladas, eonsoante planilha a ser 

mensalmente fomeeida pela exeeutada, informando quais exeqiientes mantsrn 

vi neulo empregatieio. 

27. Estao exeluidos do aeordo, uma vez que nao aderiram aos termos 

aeima propostos, os seguintes exeqiientes: ROSANA DA SILVA CARVALHO, 

ANTONIO DEMETRIO PONTES VASCONCELOS e TEREZINHA DE JESUS 

BARBOSA JANSEN FERREIRA, em rela~o aos quais a execucao prossegulra 

normaImente. 

Cientes os presentes.	 ,/1 
Audiencia suspensa as 13h10./

/ 

l~ , 

Nada rnais. ,/' I 

Dr. FRANCISCO UJJ~~' DE J6:EDO FROTA 

Juiz do frabalho 

TRT 1.1.165 



PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO .108 REGlAO 

Dr. Mat~<:ReiS
 
-Juiz dO\l~: F 

v"'-.O~ ~~ c: 
Dr. Marcos Luis Borges de Resende, CAB/OF nO 

Procurador dos exequentes 

Dr. ogerio Luis orges Resende, CAB/OF 8.799 

Procurador dos exequentes 

f J ~~ 
or-;~am Gonc;alves 

~Si ~7Jlla Novacap 

era 0 d~ Souza, CAB/OF 7.476 

Procurador da Novacap 

TRT 1.1.165 



PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO .108 REGlAo 

Dr. Tullo Mil . a e CruzArantes 

, / /;:" 
Dr. Di~~z{2os Santos 

,t' 1/r Advogad da Uniao 
'\ ", 

, ",' "') ,/ "'i,"}/:'" P. .: , // /.. It /- 7 
'~ Dr. Mario Ma,:"do ~!J"';s 'Ca;"'n,' l 

Juiz Presidente do Tribunal Regional doTrabalho da 108 Regiao 
v 1 

is\ 

Govemador do Dlstrito Federal, como anuente. 

TRT 1.1.165 



PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 10a REGIAO 

ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO: 00191-1988-002-10-00-9 
EXEQOENTE: ABAOIA BATISTA PEREIRA e OUTROS 
EXECUTAOO: COMPANHIA L1RBANIZAOORA OA NOVA CAPITAL DO BRASIL

NOVACAP 

Em 15 de outubro de 2008, na sala de sess6es da MM. 2" VARA 
DO TRABALHO DE BRASiLIA/OF, sob a dire~o da Exmo(a). Juiza ODELIA 
FRAN<;A NOLETO, realizou-se audlencla relativa ao processo identificado em 
epigrafe. 

. 
As 12h50, aberta a audlencla, foram, de ordem da Exmo(a). Juiza 

do Trabalho, apregoadas as partes. 
Presente 0 ExmoJuiz do Trabalho, Marcos Alberto dos Reis. 
Presentes os exeqiientes, representados pelos advogados Dr. 

Marcos Luis Borges de Resende, OAB/OF n03.842 e Dr. Rogerio Luis Borges 
Resende, OAB/OF n08.799. 

Presente a executada, par seu representante legal, 0 Sr. Jose Luis 
Aboriham Gonc;alves, presidente da Novacap, acompanhados de seus 
Procuradores, 0 Dr. Ives Geraldo de Souza, OAB/OF 7.476, a Dr"' Angelica Cristina 
C. Dutra, OAB/MA 6.399 e 0 Dr. Rodrigo Freitas Rodrigues Alves OAB/OF 11.134. 

Presente 0 Exmo Procurador do Trabalho, Dr. Eduardo Trajano 
Cesar dos Santos. 

Presente 0 Advogado da Uniao, Dr. Diogo Palau Flores dos Santos. 
Presente 0 Exmo Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

da 10a Regiao, Dr. Mario Macedo Femandes Caron. I 

Presente 0 Exmo Sr. Govemador do Oistrito Federal Jose RObertO/l :! 
Arruda. / .

.1 /,I 
Presente 0 ExmO Procurador-Geral do Oistrito Federal, Dr. Tulio&/

Marcio Cunha e Cruz Arantes e 0 Procurador do Oistrito Federal Renato de Oliveira l / ./ I ) 

Alves, OAB/OF 22.164. '/ 
Compareceram tambem 0 Dr. Raul Freitas Pires de Saboia, 

Coordenador da forc;a tarefa de negociac;ao, os Oiretores da Novacap, 0 Sr. Celso 
Roberto Machado Pinto, Alexandre Gonc;alves e Alexandre Ferreira Bispo de 
Oliveira e os senhores Galileu Marrara, Jesus Jose Alves Ferreira e os estudantes 
de direito Paulo Henrique Femandes de Souza e Rogerio Fontes de Resende. 

A proposta sera avaliada na proxima audlencia, 

CONCILlAC;;AO. (\,v 
/ 1. As partes reconhecem como valor total do credlto dos \. 

~ exequentes 0 valor brute ~ R$ 151.707.645,68, atualizado ate 31.10.2008, ~ 
composto pelo credlto Iiquido, mposto de renda e a comribulcao previdenciiuia cota- > 

parte do empregado.)' , .,~!) () 
~ c-:': - J '''''\).f 

TRT 1.1.165 ~ ~6 



PODERJUDICIARIO
 
JUSTICA DO TRABALHO
 

s« TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO • 10a REGIAO 

2. A parcela salarial que comp6e 0 credlto objeto de acorclo 

corresponde ao Principal Corrigido no valor de R$ 52.782.786,64. 

3. As parcelas indenizat6rias isentas de contribuicao prevldenclaria que 

comp6em 0 credlto objeto de acordo correspondem aos Juros Morat6rios no valor de 

R$ 87.687.255,66 e FGTS no valor de R$ 11.237.603,38. 

4. A contrfbulcao prevldenclaria cota parte do empregador, que incide 

sobre a parcela salarial do acordo, corresponde a R$ 12.140.040,93. 

5. Os honorarios periciais devidos pela executada corresponde a R$ 

20.000,00, a ser pago integralmente na 1a parcela do acordo. 

6. As custas, no importe de R$ 3.034.152,91, calculadas sobre 0 valor 

do acorclo, serao pagas pela executada. 

7. 0 debito total da executada corresponde R$ 166.901.839,52, 

conforrne planilha de fls. 15.952/16.033. 

8. 0 executado pagara a importancia de R$ 16.708.183,94, confonne 

planilha de fls. 16.004/16.057, ate 0 dia 20 de outubro de 2008, correspondente as 

seguintes parcelas: a) 10% do credito dos exeqiientes no valor de R$ 

15.170.764,56; b), 10% das contribui¢es prevldenclarlas cota-parte do empregador 

no valor de R$1.214.004,09, c) 10% das custas processuais no importe de R$ 

303.415,29 e; d) R$ 20.000,00 de honorarios periciais. 

9. A diferen~ remanescente do credito dos exeqiientes, das custas 

processuais e das contribui¢es prevldenclarias sera paga em 100 parcelas 

mensais, iguais ate 0 dia 20 de cada meso / 

10. 0 valor de cada parcela mensal correspondera a R$ 1.501.936,55, /;1{ 
.(,~U i 

conforrne planilha de fls. 16.058/16.111, assim discriminado: a) credlto d01;flj 
exequentes, no importe de R$ 1.365.368,81, b) custas, no importe de R$ 27.307,tf~ (/ / 
e; c) ccntrfbulcao prevldenclaria, no importe de R$ 109.260,37. V

I 11. A quantia referente acorre~o monetaria incidente sobre 0 valor de I.r!/1 cada parcela, devera ser paga de 6 em 6 meses, em abril e outubro de cada ano, (~v\ 
, em parcela separada, ate 0 ultimo dia util do respectivo mes, sem prejuizo do nonnal i 

\ 
pagamento das parcelas acordadas. ' 

12. A contribuicao prevldenelaria cota parte do empregado e 0 imposto .' 

~d , ~~.. 

TRT11.165.J 7 '/ ~ -, ',~ J \ i 
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do pagamento dos credltos, 

13. Cessa a lncldencla de juros morat6rios a partir da homoloqacao do 

acordo, mantendo-se apenas a atualizacao monetaria do credlto com base nos 

indices da variacao trabalhista. 

14. 0 valor de 10% do debito e das parcelas serao rateados 

proporcionalmente aos respectivos creditos individuais dos exequentes constantes 

da planilha de calculos, que resta homologada. 

15. 0 imposto de renda sera calculado e retido de acordo com a 

legisla~o vigente na data de pagamento das parcelas, observando a sltuacao 

tributaria individual dos exeqaentes. 

16. Com 0 integral cumprimento do acordo, os exequentes acordantes 

dame plena, geral e irretratavel quita~o quanto as parcelas objeto da execucao, 

17. A inadimplencla de tras parcelas consecutivas ensejara 0 

vencimento antecipado de todas as parcelas, devendo a executada ser intimada 

para qultacao integral do debito no prazo de 90 dias, sob pena de lncldencla de 

multa 100% sobre 0 importe devido. 

18. A executada oferece como garantia de cumprimento do acordo a 

penhora de 33 lotes no 51A Trecho 4, registro 5EF 4.645.857-3, matricula 36.507, no 

valor de 67 milh6es de reais, um Viveiro ao lado do Parque Nacional, com 

786.589,62 m2, situado 5T MULT ATIV NORTE AE 01 - Viveiro II, registro 5EF 

4.645.858-1, matricula 76.286 e outro Viveiro na M5PW, quadra 06, AE - Viveiro I, 

com 283.215,08 m2, registro 5EF 4.598.537-5, matricula 37.389, que permanecerao 

penhorados nos autos e poderao ser Iiberados proporcionalmente a criterio do juizo,,\. / 
;/ // 7, / 

conforme for sendo amortizado 0 debito. 1%;/( ~. 
/1"""'" 

19. Ficam Iiberados a partir da hornoloqacao do acordo todos os' 

demais bans penhorados m6veis e im6veis, inclusive 0 edificio sede. 

20. Os valores ja depositados nos autos serao utilizados para qultacao
 

dos acordantes com parcelas de menor valor, a titulo de anteclpacao, devendo ser
 

deduzidos ao final do cumprimento do acordo. r~
 
21. 0 valor a ser depositado mensalmente para os exequentes que nao ~
 

aderiram ao acordo sera utlllzadopara quita~o dos creditos de menor valor dos \~
 

exequentes que aderiram, det·ndo ser deduzidos ao final do cumprime.nto d.? U
/ j) ,') 
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acordo. 

22. Se houver saldo remanescente ao final do cumprimento do acordo 

sera liberado em favor da executada. 

23. As partes poderao promover 0 pagamento antecipado das parcelas 

objeto do acordo sempre privilegiando os credltos de menor valor. 

24. Os exequentes autorizam que a executada disponibilize os 

numeros de suas contas bancarias para propiciar 0 depOsito dos credltos pelo seu 

advogado. 

25. As impor'tancias objeto do acordo deverao ser depositadas na 

conta judicial n° 22800459·0, operacao 042, da Ag€mcia nO 3920 da Caixa 

Economica Federal. 

26. Somente para os exequentes com os contratos de trabalho 

rescindidos deverao ser Iiberados os credltos referentes ao FGTS. Para os demais, 

os valores deverao ser depositados nas contas vinculadas, consoante planilha a ser 

mensalmente fomecida pela executada, infonnando quais exeqiientes nao mais 

mantern vinculo empregaticio. 

27. Estao excluldos do acordo, uma vez que nao aderiram aos tennos 

acima propostos, os seguintes exequentes: Esp6lio de Francisco Gomes Sobrinho, 

Jose Adami Araujo, Sergio A. Ponto Lorican da Silva, Esmeralda Aurora dos Santos, 

Idelson Silva Leonel, AntOnio Fernandes Sales, Mauricio A. Madureira, Esp6lio de 

Olivia P. Souto, Esp6lio de Maria Evangelista Martins, Esp6lio de Eneias Fernandes /;;;( 

Araujo, Alaor Dias Caetano, Esp6lio de Genival Sotero da Cunha, Joao Alves de ~/-j",' ''" 
J! " . 

Rezende, lVIaria da Paz Carvalho Drummond, Joaquim de Souza Ferreira e car10s,~;J,VD,,J//
,l/,l>n /I

Alberto de Carvalho, em relacao aos quais a execucao prossegulra nonnalmente. /l}'(i / 
//' 1/ 

28. Estao igualmente excluldos da presente conclllacao os exequentes
 

Adao Bernardo de Oliveira e Ivan Alves que requereram a daslstsncla da execucao (l
 
pelo fato de integrarem processo 941/89- da 10a Vara do Trabalho, ja tendo side em
 

relacao a tais exequen~es e~into 0 feit~ sem resolucao de merlto, bem como 0 \.« 
exequenle, Edson Ferreira, pots nunca ""?" aos quadros da e;'@cutada. ~ U 

V ~cr-~.".) ~ 
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29. Os comprovantes de recolhimentos de IRPF serao entregues pela 

Vara ao Advogado dos exequentes. 

Cientes os presentes.
 

Audiencia suspensa as 13h10.
 

Nada mais.
 

J)-e~/)Ora. ODeLIA FRAN A NOLETO
 

Julza do Tra Iho
 

Dr. MarJlfJ;::f:is

JU;f.dOT~~ 

~~~~~c
 
Dr. Marcos Luis Borges de Resende, OAB/OF nO 3.8 

/Z"uraoor dos ~ me 

Or/Rogiuio Lu' Borges Resende, OAB/OF 8.799 

I Procurador <los exe~ 
. ') 

or.,..,,,- Cui; bo?h~m Goncalves 

. Sitj!yovacap 

Dr. lves ~e l~rSo"uza, OAB/DF 7.476 

Procurador da Novacap 
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//"'/A1 ///2
'> ' J, ;0 ---

./:) ~'!.'?7 /f .jj~/. /~ . / I 

Dr. Eduaf1 /¢lpl feJClr dos Santos
 

P~¢u~or dMrabalho.
 
/ 

Dr. Tulio Marcio.~ruz Arantes 

Procurador-Geral do istrito Federal 
.'/j / 

i ,., i . //

.) / /. / 

Dr. Dio§~"~al~FI~':des.Santos 

/ v .AdVOga~~a Unlao 

fl':l . i . ./~ 
/Ii " .. V)] 

Dr. Mario M~~d6'F-emande~6~ro~~ -- .: 
,t. 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Regiao 

'r )I 

Govemador do istrito Federal, como anuente. 
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ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO: 00941-1989-010-10-00- 0 
EXEQOENTE: ADAO BERNARDE DE OLIVEIRA E OUTROS 
EXECUTADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

NOVACAP 

Em 15 de outubro de 2008, na sala de sessOes da MM. 1O~ VARA 
DO TRABALHO DE BRASiLIA/OF, sob a dire~o da Exmo(a). Juiza MONICA 
RAMOS EMERY, realizou-se audlencla relativa ao processo identificado em 
epigrafe. 

As 13h11, aberta a audiencia, foram, de ordem da Exmo(a). Juiza 
do Trabalho, apregoadas as partes. 

Presente 0 Exmo Juiz do Trabalho, Marcos Alberto dos Reis. 
Presentes os exequentes, representados pelos advogados Dr. 

Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DF nO 3.842 e Dr. Rogerio Luis Borges 
Resende, OAB/DF 8.799. 

Presente a executada, por seu representante legal 0 Sr. Jose Luis 
Aboriham Gonc;alves, presidente da Novacap, acompanhados de seus 
Procuradores, 0 Dr. Ives Geraldo de Souza, OABIDF 7.476, a Dr Angelica Cristina 
C. Dutra, OAB/MA 6.399 e 0 Dr. Rodrigo Freitas Rodrigues Alves OAB/DF 11.134. 

Presente 0 Exmo Procurador do Trabalho, Dr. Eduardo Trajano 
Cesar dos Santos. 

Presente 0 Exmo Procurador-Geral do Distrito Federal, Dr. Tullo 
Marcio Cunha e Cruz Arantes e 0 Procurador do Distrito Federal Renato de Oliveira 
Alves, OAB/DF 22.164. 

Presente 0 Advogado da Uniao, Dr. Diogo Palau Flores dos Santos. 
Presente 0 Exmo Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

da 10a Regiao, Dr. Mario Macedo Fernandes Caron. 
Presente 0 Exmo Sr. Govemador do Distrito Federal Jose Roberto 

Arruda. 
Compareceram tambern 0 Dr. Raul Freitas Pires de Saboia, 

Coordenador da forc;a tarefa de negocia~o, os Diretores da Novacap, 0 Sr. cerso 
Roberto Machado Pinto, Alexandre Gonc;alves e Alexandre Ferreira Bispo de 
Oliveira e os senhores Galileu Marrara, Jesus Jose Alves Ferreira e os estudantes 
de direito Paulo Henrique Fernandes de Souza e Rogerio Fontes de Resende. 

CONCILlA<;AO 

1. As partes reconhecem como valor total do credito dos exequentes 

o valor bruto de R$ 32.909.330,83, atualizado ate 31.10.2008, composto pelo 

principal conigido, juros morat6rios, FGTS, imposto de renda e a contribuicao 

prevldenclaria cota-parte do empregado. 

2. As parcelas salariais que comp6em 0 credito objeto de acordo - ""'-' 

''0 ' 
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corresponde ao Principal Conigido no valor de R$ 11.176.676,46. 

3. As parcelas indenizatorias isentas de contribulcao prevldenclaria 

que comp6em 0 credito objeto de acordo correspondem aos Juros Moratolios no 

valor de R$ 19.294.926,16 e FGTS no valor de R$ 2.437.728,21. 

4. A contribuicao prevldenclaria cota parte do empregador, que incide 

sobre a parcela salarial do acordo, corresponde a R$ 2.570.635,59. 

5. As custas, no importe de R$ 658.186,62, calculadas sobre 0 valor 

do acordo, serao pagas pela executada. 

6. Os Honorartos Periciais devidos pela executada a perita Marina 

Celia Mercheri correspondem a R$ 30.000,00. 

7. 0 debito total da executada corresponde R$ 36.168.153,04, 

confonne planilha de fls. 5416/5423. 

8. 0 debito sera pago em 100 parcelas mensais iguais de R$ 

361.381,53, conforme planilha de fls. 5424/5431, ate 0 dia 20 de cada mes, 

vencendo a primeira em 20 de novembro de 2008, assim discriminado: a) credlto 

dos exequentes, no importe R$ 329.093,30; b) custas, no importe de R$ 6.581,87 e; 

c) Contribui~o Prevldenclaria cota parte do empregador, no valor de R$ 25.706,36 . 

o valor integral relativo aos honorarios periciais no importe de R$30.000,OO sera 

pago ate 0 dia 20 de outubro de 2008. 

9. A quantia referente a correcao monetaria incidente sobre 0 valor 

de cada parcela devera ser paga de 6 em 6 meses, em abril e outubro de cada ano, 

em parcela separada, ate 0 ultimo dia Util do respectivo rnes, sem prejulzo do normal 

pagamento das parcelas acordadas. 

10. A contrtbulcao prevldenclarla cota parte do empregado e 0 

imposto de renda serao deduzidos do credlto dos exequentes e recolhidos na 

mesma data do pagamento dos credltos, 

11. Cessa a incidencia de juros moratortos a partir da hornoloqacao 

do acordo, mantendo-se apenas a atuallzacao monetaria do credlto com base nos 

Indices da variacao trabalhista. 

12. 0 valor das parcelas sera rateado proporcionalmente aos 

respectivos credltos individuais dos exequentes constantes das planilhas de 

calculos, que restam homologadas. 
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13. 0 imposto de renda sera calculado e retido de acordo com a 

legislac;ao vigente na data de pagamento das parcelas, observando a sltuacao 

tributiiria individual dos exequentes. 

14. Com 0 integral cumprimento do acordo, os exequentes 

acordantes darao plena, geral e irretratavel quitac;ao quanto as parcelas objeto da 

execucao. 

15. A inadimph~ncia de tres parcelas consecutivas ensejara 

vencimento antecipado de todas as parcelas, devendo a executada ser intimada 

para quitac;ao integral do debito no prazo de 90 dias, sob pena de incidencia de 

multa 100% sobre 0 importe devido. 

16. A executada oferece como garantia de cumprimento do acordo a 

penhora de 33 lotes no SIA Trecho 4, registro SEF 4.645.857-3, matricula 36.507, no 

valor de 67 milh6es de reais, urn Viveiro ao lado do Parque Nacional, com 

786.589,62 m2, situado ST MULT ATIV NORTE AE 01 - Viveiro II, registro SEF 

4.645.858-1, matricula 76.286 e outro Viveiro na MSPW, quadra 06, AE - Viveiro I, 

com 283.215,08 m2, registro SEF 4.598.537-5, matricula 37.389, que pennanecerao 

penhorados nos autos e poderao ser Iiberados proporcionalmente a criterio do juizo, 

confonne for sendo amortizado 0 debito. 

17. Ficam Iiberados a partir da homoloqacao do acordo todos os 

demais bens penhorados m6veis e im6veis, inclusive 0 edificio sede. 

18. Os valores eventualmente depositados nos autos serao 

utilizados para qultacao dos acordantes com parcelas de menor valor, a titulo de 

antecipac;ao, devendo ser deduzidos ao final do cumprimento do acordo. 

19. 0 valor a ser depositado mensalmente para os exequentes que 

nao aderiram ao acordo sera utilizado para quitac;ao dos creditos de menor valor dos 

exequentes que aderiram, devendo ser deduzidos ao final do cumprimento do 

acordo. 

20. Se houver saldo remanescente ao final do cumprimento do 

acordo sera Iiberado em favor da executada. 

21. As partes poderao promover 0 pagamento antecipado das 

parcelas objeto do acordo sempre privilegiando os creditos de menor valor. 

22. Os exequentes autorizam que a executada disponibilize os 
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nurneros de suas contas bancarias para propiciar 0 depOsito dos creditos pelo seu 

advogado. 

23. As importancias objeto do acordo deverao ser depositadas na 

Conta Judicial nO 22800454-9, operacao 042, da Agencia n1 3920 da Caixa 

Economica Federal. 

24. Somente para os exeqiientes com os contratos de trabalho 

rescindidos deverao ser Iiberados os creditos referente ao FGTS. Para os demais, 

os valores deverao ser depositados nas contas vinculadas, consoante planilha a ser 

mensalmente fomecida pela executada, informando quais exequentes mantem 

vinculo empregaticio. 

25. Estao excluidos do acordo, uma vez que nao aderiram aos 

termos acima propostos, os seguintes exequentes: JOAO EDUARDO SALVADOR 

FERRAl, PAIXAO MARILE'rE ALVES PINHEIRO e TEREZINHA DE JESUS 

BARBOSA JANSEN FERREIRA, em rela~o aos quais a execucao prosseguira 

normaImente. 

26. Os comprovantes de recolhimento de IRPF serao entregues pela 

Vara aos advogados dos exequentes. 

Cientes os presentes. 

Audiencia suspensa as 13h15. 

Nada mais. 

r r··,· "'-" 
\ )..... '~:::;-:_:C/yy-'-~I
 

Ora. MONICA RAMOS EME~
 
Juiza do Trabalho 

~~"""~( 
Dr. Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DE 3.842 

Procurador dos exequen 
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. Rog~de' OAB/OF 8.799 

Procurador dos exequentes 

.\.~0 
Dr. J~l~ ADO?~am Goncalves 

resi nte a Novacap 

) 
Dr.lves 

,/ 

~7 1/

,/ i. '>: 
1/ // / / 
lic'v'v' -
IC/ 

1\'.A../,(\: I: /j 
'; r',~ \ \: f/ 

U\j'' 
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V.. ,/' i " , II 'lI 'j."/./ilt l,V

, 1- (i t i c: 
Dr. Mario Mace,ftoFernandes Caron,
 

Juiz Presidente do T . 'unal Re ional do Trabalho da 10a Regiao
 

Governador d Distrito Federal, como anuente. 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Brasilia, 15 de outubro de 2008 

Prezado (a) amigo (a), 

As correspondencias que lhe enviei anteriormente tern urn hist6rico sobre a 
minha atuacao em defesa dos direitos trabalhistas dos funcionarios e 0 fortalecimento 
financeiro da Novacap. 

Neste momenta sou portador de uma boa noticia, ansiosamente aguardada por 
todos os funcionarios da Novacap. Depois de quase tres decadas de luta intensa, pelos 
caminhos da Justica Trabalhista, foi selado urn acordo entre 0 Govemo do Distrito 
Federal (GDF) e os funcionarios. 

Participei hoje, quarta-feira (15/10), de uma audiencia, onde esteve presente 0 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Doutor Mario Macedo Fernandes 
Caron, 0 presidente da Novacap, Jose Luis AborihamGoncalves, 0 governador Jose 

I 
Roberto Arruda, demais autoridades e servidores dessa Companhia. 

o acordo foi homologado, eo pagamento da divida sera feito 10% no dia 20 de 
outubro de 2008 e 0 restante dividido em 100 parcelas consecutivas, paga todo dia 20 de 
cada meso 

Registro que nessa reuniao, 0 governador Arruda reconheceu a minha batalha 
em defesa dos servidores dessa Companhia e de outras categorias. Serao beneficiados 
1.512 funcionarios numa pendencia salarial que se arrastava desde 1980. 

Esse acordo trata-se de uma grande vit6ria. E quero dizer-lhe que ainda continuo 
na luta para que as demais pendencias da Novacap sejam resolvidas 0 mais rapido 
possfvel, 

Que Deus continue abencoando cada um nessa caminhada, 

Conte comigo. 

Urn abraco, 

[Digite texto] 
SAIN - Parque Rural-70.086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8198 - Fax: 3966-8193 

E-mail: deputado@bruneIlLcom.br- www.bruneIlLcom.br 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br-www.bruneIlLcom.br
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ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO: 00671-1993-003-10-00-3 
EXEQUENTE: ADELINO OA COSTA RIBEIRO E OUTROS 
EXECUTAOO: COMPANHIA L1RBANIZAOORA OA NOVA CAPITAL DO BRASIL

NOVACAP 

Em 15 de outubro de 2008, na sala de sessOes da MM. 3~ VARA 
DO TRABALHO DE BRASiLIA/OF, sob a direyao da Exmo(a). JUIZ FRANCISCO 
LUCIANO DE AZEVEDO FROTA, realizou-se audlencla relativa ao processo 
identificado em eplgrafe. 

As 13hOO, aberta a audiencla, foram, de ordem da Exmo(a}. duiza 
do Trabalho, apregoadas as partes. 

Presente 0 Exmo Juiz do Trabalho, Marcos Alberto dos Reis. 
Presentes os exequentes, representados palos advogados Dr. 

Marcos Luis Borges de Resende, OAB/OF nO 3.842 e Dr. Rogerio Luis Borges 
Resende, OAB/OF 8.799. 

Presente a execulada, por seu representante legal 0 Sr. Jose Luis 
Aboriham Gonc;alves, presidente da Novacap, acompanhados de seus 
Procuradores, 0 Dr. Ives Geraldo de Souza, OAB/OF 7.476, a Drs Angelica Cristina 
C. Dutra, OAB/MA 6.399 e 0 Dr. Rodrigo Freitas Rodrigues Alves OAB/OF 11.134. 

Presente 0 Advogado da Uniao, Dr. Diogo Palau Flores dos Santos. 
Presente 0 Exm? Procurador do Trabalho, Dr. Eduardo Trajano 

Cesar dos Santos. 
Presente 0 Exmo Procurador-Geral do Oistrito Federal, Dr. Tullo 

Marcio Cunha e Cruz Arantes e 0 Procurador do Oistrito Federal Renato de Oliveira 
Alves, OAB/OF 22.164. 

Presente 0 Exmo Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da 108 Regiao, Dr. Mario Macedo Fernandes Caron. 

Presente 0 Exmo Sr. Govemador do Oistrito Federal Jose Roberto 
Arruda. 

Compareceram tambem 0 Dr. Raul Freitas Pires de Saboia, 
Coordenador da forc;a tarefa de neqociacao, os Oiretores da Novacap, 0 Sr. Celso 
Roberto Machado Pinto, Alexandre Goncalves e Alexandre Ferreira Bispo de 
Oliveira e os senhores Galileu Marrara, Jesus Jose Alves Ferreira e os estudantes 
de direito Paulo Henrique Fernandes de Souza e Rogerio Fontes de Resende. 

CONCILlAC;Ao. 

1. As partes reconhecem como valor total do credlto dos exequentes 0 

valor bruto de R$ 13.185.143,02, atualizado ate 31.10.2008, composto palo principal 

I corrigido, juros morat6rios, FGTS, dlferenca da correcao da URP de 26.05% 

/~V incorporada aos salaries dos exequentes, imposto de renda e a contribui~o l-,. 
TRT 1,1,165 l 
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prevldenclaria cota-parte do empregado. 

2. As parcelas salariais que compOem 0 credlto objeto de acordo 

corresponde ao Principal Con;gido no valor de R$ 4.262.831,41 e a diferenc;a da 

correcao do URP incorporado ao salarlo, no importe R$ 654.092,23. 

3. As parcelas lndenlzatorias isentas de contribuicao prevldenclaria 

que comp6em 0 credlto objeto de acordo correspondem aos Juros Moratorios no 

valor de R$ 7.29.1.542.12 e FGTS no valor de R$ 976.677,26. 

4. A contribulcao prevldenclaria cota parte do empregador, que incide 

sobre a parcela salarial do acordo, corresponde a R$ 1.130.892,45. 

5. As custas, no importe de R$ 263.702,86, calculadas sobre 0 valor 

do acordo, serao pagas pela executada. 

6. 0 debito total da executada corresponde R$ 14.579.738,33. 

7. 0 executado pagara a importancia de R$ 1.45i973,~4 ate 0 dia /20 .r :---"""------- . '.... /} 

de outubro de 2008, correspondente as seguintes parcelas: a) ~16o;~ do credito d~s 

exeqilentes no valor de R$ 1.318.514,31; b), 10% das contribulcoes prevldenclarias 

cota-parte do empregador no valor de R$113.089,24, c) 10% das custas 

processuais no importe de R$ 26.370,29. 

8. A diferenc;a remanescente do crsdlto dos exeqUentes, das custas 

processuais e das contribulcoes prevldenclarias sera paga em 100 parcelas 

mensais, ate 0 dia 20 de cada meso 
. ' .....-~-- ... " "-.. . 

9. 0 valor de cada parcela mensal correspondera a R$ 131.217,65 

assim discriminado: a) credlto dos exequentes, no importe de R$ 118.666,29, b) 

custas, no importe de R$ 2.373,32 e; c) contribuicao prsvldenclaria cota parte 

empregador, no importe de R$ 10.178,04. 

10.A quantia referente a correcao monetaria incidente sobre 0 valor de 

cada parcela devera ser paga de 6 em 6 meses, em abril e outubro de cada ano, em 

. parcela separada, ate 0 ultimo dia utiI do respectivo mes, sem prejulzo do normal 

pagamento das parcelas acordadas. 

[ 11. A contribuicao prevldenclaria cota parte do empregado e 0 imposto 

{~Jde renda serao deduzidos do credlto dos exequentes e recolhidos na mesma data 

do pagamento des credltos. 

12.Cessa a incidimcia de juros morat6rios a partir da homoloqacao do 

IJ 

f
ff
V 
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acordo, mantendo-se apenas a atualizacao monetaria do credito com base nos 

Indices da variacao trabalhista. 

13.0 valor de 10% do debito e das parcelas serao rateados 

proporcionalmente aos respectivos credltos individuais dos exeqiientes constantes 

da planilha de calculos as fls. 3672/3677, que resta homologada. 

14.0 imposto de renda sera calculado e retido de acordo com a 

legisla~o vigente na data de pagamento das parcelas, observando a situacao 

tributaria individual dos exequentes. 

15. Com 0 integral cumprimento do acordo, os exequentes acordantes 

darao plena, geral e irretratavel quita~o quanta as parcelas objeto da execucao, 

inclusive quanto a correcao do reajuste incorporado aos salaries ate outubro de 

2008. 

16.A executada devera incidir sobre a parcela incorporada, objeto do 

presente feito, os reajustes futuros aplicados aos salaries em geral dos empregados 

da NOVACAP. A parcela objeto de lncorporacao ao salarlo devera corresponder a 

26,05% da rernuneracao a partir de novembro de 2008. 

17.A Inadimplencla de tres parcelas consecutivas ensejara 0 

vencimento antecipado de todas as parcelas, devendo a executada ser intimada 

para qultacao integral do debito no prazo de 90 dias, sob pena de lncldsncla de 

multa 100% sobre 0 importe devido. 

18. A executada oferece como garantia de cumprimento do acordo a 

penhora de 33 lotes no SIA Trecho 4, registro SEF 4.645.857-3, matricula 36.507, no 

valor de 67 milh5es de reais, urn Viveiro ao lado do Parque Nacional, com 

786.589,62 m2, situado ST MULT ATIV NORTE AE 01 - Viveiro II, registro SEF 

4.645.858-1, matricula 76.286 e outro Viveiro na MSPW, quadra 06, AE - Viveiro I, 

com 283.215,08 m2, registro SEF 4.598.537-5, matricula 37.389, que permanecerao 

penhorados nos autos e poderao ser Iiberados proporcionalmente a criterio do jUIZO, 

conforme for sendo amortizado 0 debito. 

19. Ficam Iiberados a partir da homoloqacao do acordo todos os 

demais bans penhorados rnovels e lrnovels, inclusive 0 edificio sede. 

20. Os valores eventualmente depositados nos autos serao utilizados 

para qultacao dos acordantes com parcelas de menor valor, a titulo de anteclpacao, 
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devendo ser deduzidos ao final do cumprimento do acordo. 

21.0 valor a ser depositado mensalmente para os exequentes que nao 

aderiram ao acordo sera utilizado para qultacao dos credltos de menor valor dos 

exequentes que aderiram ao acordo, devendo ser deduzidos .ao final do 

cumprimento do acordo. 

22. Se houver saldo remanescente ao final do cumprimento do acordo, 

sera Iiberado em favor da executada. 

23.As partes poderao promover 0 pagamento antecipado das parcelas 

objeto do acordo sempre privilegiando os creditos de menor valor. 

24. Os exequentes autorizam que a executada disponibilize os 

numeros de suas contas bancarias para propiciar 0 depOsito dos credltos pelo seu 

advogado. 

25.As importancias objeto do acordo deverao ser depositadas na 

Conta Judicial ~ 22800458·1, operacao 042, da Agencia nQ 3920 da Caixa 

Economica Federal. 

26. Somente para os exeqiientes com os contratos de trabalho 

rescindidos deverao ser Iiberados os credltos referente ao FGTS. Para os demais, 

os valores deverao ser depositados nas contas vinculadas, consoante planilha a ser 

mensalmente fomecida pela executada, infonnando quais exequentes mantem 

vinculo empregaticio. 

27. Estao excluidos do acordo, uma vez que nao aderiram aos termos 

acima propostos, os seguintes exequentes: ROSANA DA SILVA CARVALHO, 

ANTONIO DEMETRIO PONTES VASCONCELOS e TEREZINHA DE JESUS 

BARBOSA JANSEN FERREIRA, em relar;ao aos quais a execucao prossequlra 

nonnalmente. 

Cientes os presentes. //--'\
/ I 

Audiemcia suspensa as 13h10,l ! 

Nada mais. /1
/ 

I 

Dr. FRANCISCO LUJ~~' DE ~EDO FROTA 

Juiz do 1rabalho 
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Z?/\~Dr. Man£~S A~ os Reis. 

. ~iZ do Tra alho . 

V"-O~~~ C-
Dr. Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DF nO 

Procurador dos exeqiientes 

Dr. ogerio Luis orges Resende, OAB/DF 8.799 

Procurador dos exeqiientes 

r A ~Y-A 
Dr-;~~am Goncalves 

j~ 

[~Si. ~7~a Novacap 
) 

Dr. Ives era 0 d~ Souza, OAB/DF 7.476 

\Procurador da Novacap 

, - . 

Drt Argel~~~~~~~~}.B/MA 6.399 

TRT 1.1.165 



PODER JUDICIARIO
 
JUSTICA DO TRABALHO
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ·10B REGIAO
 

Dr. Tulia Ma~~,gf~e Cruz Arantes 

procurado,,:;:::rDiS!rito F deral 
. / ./ / 

.' / /);;/.'.././ 
" / .../

i / ,J,. c-t '.,/
Dr. Di' ~bPala:GFlor.es dosSantos 

l'A~gad~a Uniao "\ 
\ . , 

-)' /"', ,- . ;/ '. .2,'" P. 

\ 

. i ,

'\ Dr. Mario Macedo1~mand~~ (6fro~, :ll
'---_..• 

Juiz Presidente do Tribunaf Regional do Trabalho da 10B Regiao 
'. 1 

is\, 

Govemadordo Distrito Federal, comoanuente. 
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ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO: 00191-1988-002-10-00-9 
EXEQUENTE: ABADIA BATISTA PEREIRA e OUTROS 
EXECLITADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

NOVACAP 

Em 15 de outubro de 2008, na sala de sessOes da MM. 2~ VARA 
DO TRABALHO DE BRASILlAlDF, sob a dire~o da Exmo(a). Juiza ODELIA 
FRANCA NOLETO, realizou-se audiencia relativa ao processo identificado em 
epigrafe. 

As 12h50, aberta a audlencla, foram, de ordem da Exmo(a). Juiza 
do Trabalho, apregoadas as partes. 

Presente oExm? Juiz do Trabalho, Marcos Alberto dos Reis. 
Presentes os exequentes, representados pelos advogados Dr. 

Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DF n03.842 e Dr. Rogerio Luis Borges 
Resende, OAB/DF n08.799. 

Presente a executada, par seu representante legal, 0 Sr. Jose Luis 
Aboriham Gonc;alves, presidente da Novacap, acompanhados de seus 
Procuradores, 0 Dr. Ives Geraldo de Souza, OAB/DF 7.476, a Dr Angelica Cristina 
C. Dutra, OAB/MA 6.399 e 0 Dr. Rodrigo Freitas Rodrigues Alves OAB/DF 11.134. 

Presente 0 Exmo Procurador do Trabalho, Dr. Eduardo Trajano 
Cesar dos Santos. 

Presente a Advogado da Unlao, Dr. Diogo Palau Flores dos Santos. 
Presente 0 Exmo Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

da 10a Regiao, Dr. Mario Macedo Fernandes Caron. 
Presente a Exmo Sr. Governador do Distrito Federal Jose Roberto /.Jl./ 

Arruda. , ;1 
Presente 0 ExmO Procurador-Geral do Distrito Federal, Dr. Tuliat1;1 

Marcio Cunha e Cruz Arantes e a Procurador do Distrito Federal Renato de Oliveiral'.)j 
Alves, OAB/DF 22.164. '.. '.. 1L 

Compareceram tambem 0 Dr. Raul Freitas Pires de Saboia, 
Coordenador da forca tarefa de negocia~o, os Diretores da Novacap, 0 Sr. Celso 
Roberto Machado Pinto, Alexandre Gonc;alves e Alexandre Ferreira Bispo de 
Oliveira e os senhoresGalileu Marrara, Jesus Jose Alves Ferreira e os estudantes 
de dire ito Paulo Henrique Fernandes de Souza e Rogelio Fontes de Resende. ~ 

A proposta sera avaliada na proxima audlencla, \I~ \ 

CONCILIACAO. 
/ 1. As partes reconhecem como valor total do credlto dos \.I 

~ exequentes 0 valor brute d~ R$ 151.707.645,68, atualizado ali> 31.10.2008, ~ 
composto pelo credlto Iiquido, mposto de renda e a contribuicao previdenciiuia cota- ' 

parte do empregado.)1 e v'© ~;:,v ()'Ic-:: _. -..Y,\;.r 
TRT 1.1.165 : c/1 ~v'iJ 
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2. A parcela salarial que comp6e 0 credlto objeto de acordo 

corresponde ao Principal Conigido no valor de R$ 52.782.786,64. 

3. As parcelas lndenizatortas isentas de contribuicao prevldenclaria que 

compoern 0 credlto objeto de acordo correspondem aos·Juros Moratorios no valor de 

R$ 87.687.255,66 e FGTS no valor de R$ 11.237.603,38. 

4. A contribui~o prevldenclaria cota parte do empregador, que incide 

sobre a parcela salarial do acordo, corresponde a R$ 12.140.040,93. 

5. os honorarios periciais devidos pela executada corresponde a R$ 

20.000,00, a ser pago integralmente na 1a parcela do acordo. 

6. As custas, no importe de R$ 3.034.152,91, calculadas sobre 0 valor 

do acordo, serao pagas pela executada. 

7. 0 debito total da executada corresponde R$ 166.901.839,52, 

conforme planilha de fls. 15.952/16.033. 

8.0 executado pagara a importancia de R$ 16.708.183,94, conforme 

planilha de fls. 16.004/16.057, ate 0 dia 20 de outubro de 2008, correspondente as 

seguintes parcelas: a) 10% do credlto dos exequentes no valor de R$ 

15.170.764,56; b), 10% das contribuic;6es prevldenclarias cota-parte do empregador 

no valor de R$1.214.004,09, c) 10% das custas processuais no importe de R$ 

303.415,29 e; d) R$ 20.000,00 de honorarios periciais. 

9. A diferenc;a remanescente do credlto dos exequentes, das custas 

processuais e das contribuic;6es prevldenclarias sera paga em 100 parcelas 

mensais, iguais ate 0 dia 20 de cada mes. 
/ 

10. 0 valor de cada parcela mensal correspondera a R$ 1.501.936,55, 41/. 
confonne planilha de fls. 16.058/16.111, assim discriminado: a) credlto ~/ 
exequentes, no importe de R$ 1.365.368,81, b) custas, no importe de R$ 27.307,37' 

e; c) contribuicao prevldenclarta, no importe de R$ 109.260,37. ?
11. A quantia referente acorrecao monetaria incidente sobre 0 valor de f 

cada parcela, deveni ser paga de 6 em 6 meses, em abril e outubro de cada ano, (~v-\ 
em parcela separada, ate 0 ultimo dia util do respectivo mes, sem prejulzo do normal i
 

\
 
pagamento das parcelasacordadas.' 

12. A contribulcao prevldenciaria cota parte do empregado e 0 imposto (/ 

de renda serao deduzidos do C~.(dito dos exequentes e recolhidos na mesma data U. ~ 
, ~) ~ 
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do pagamento dos creditos, 

13. Cessa a lncldsncla de juros morat6rios a partir da homoloqacao do 

acordo, mantendo-se apenas a atuallzacao monetaria do credlto com base nos 

indices da variacao trabalhista. 

14. 0 valor de 10% do debito e das parcelas serao rateados 

proporcionalmente aos respectivos credltos individuais dos exequentes constantes 

da planilha de calculos, que resta homologada. 

15. 6 imposto de renda sera calculado e retido de acordo com a 

iegislac;ao vigente na data de pagamento das parcelas, observando a situa~o 

tributaria individual dos exequentes, 

16. Com 0 integral cumprimento do acordo, os exequentes acordantes 

dame plena, geral e irretratavel quita~o quanta as parcelas objeto da execucao, 

17. A lnadlmplencla de tres parcelas consecutivas ensejara 0 

vencimento antecipado de todas as parcelas, devendo a executada ser intimada 

para quita~o integral do debito no prazo de 90 dias, sob pena de lncldencla de 

multa 100% sobre 0 importe devido. 

18. A executada oferece como garantia de cumprimento do acordo a 

penhora de 33 lotes no SIA Trecho 4, registro SEF 4.645.857-3, matricula 36.507, no 

valor de 67 milh5es de reais, urn Viveiro ao lade do Parque Nacional, com 

786.589,62 m2, situado ST MULT ATIV NORTE AE 01 - Viveiro II, registro SEF 

4.645.858-1, matricula 76.286 e outro Viveiro na MSPW, quadra 06, AE - Viveiro I, 
//1' 

com 283.215,08 m2, registro SEF 4.598.537-5, matricula37.389, que permanecerao ;{,;<;/:) 
penhorados nos autos e poderao ser Iiberados proporcionalmente a enteric do jUiZO/£,!((j?J

'I ff,7i / 

confonne for sendo amortizado 0 debito. &t/( l' 
.\r'··! 

19. Ficam Iiberados a partir da homoloqecao do acordo todos os' 

/ demais bens penhorados m6veis e im6veis, inclusive 0 edificio sede. 

/ 20. Os valores ja depositados nos autos serao utilizados para qultacao 

~ dos acordantes com parcelas de menor valor, a titulo de anteclpacao, devendo ser 

deduzidos ao final do cumprimento do acordo. r\/\ 
21.0 valor a ser depositado mensalmente para os exequentes que nao \ 

aderiram ao acordo sera utllizadopara quita~o dos credltos de menor valor dos \~ 

exequentes que aderiram, deve'rido ser deduzidos ao final do cumprimento d.o U/ ) J'l ')p/ »: ~~.'P J;vf tTRT 1.1.165 
I ~ \ < .«: 
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acordo. 

22. Sa houver saldo remanescente ao final do cumprimento do acordo 

sera liberado em favor da executada. 

23. As partes poderao promover 0 pagamento antecipado das parcelas 

objeto do acordo sempre privilegiando os creditos de menor valor. 

24. Os exequentes autorizam que a executada disponibilize os 

numeros de suas contas bancarias para propiciar 0 depOsito dos credltos pelo seu 

advogado. 

25. As importancias objeto do acordo deverao ser depositadas na 

conta judicial n° 22800459-0, operacao 042, da Agencia n° 3920 da Caixa 

Economica Federal. 

26. Somente para os exequentes com os contratos de trabalho 

rescindidos deverao ser liberados os credltos referentes ao FGTS. Para os demais, 

os valores deverao ser depositados nas contas vinculadas, consoante planilha a ser 

mensalmente fomecida pela executada, informando quais exeqiientes nao mais 

rnantem vinculo empregatlcio. 

27. Estao excluidos do acordo, uma vez que nao aderiram aos termos 

acima propostos, os seguintes exequentes: Espalio de Francisco Gomes Sobrinho, 

Jose Adami Araujo, Sergio A Ponto Lorican da Silva, Esmeralda Aurora dos Santos, 

Idelson Silva Leonel, Antonio Fernandes Sales, Mauricio A. Madureira, Espalio de 

Olivia P. Souto, Esp61io de Maria Evangelista Martins, Esp6lio de Eneias Fernandes 
//', 

Araujo, Alaor Dias Caetano, Espollo de Genival Sotero da Cunha, Joao Alves de ;::;"1 
j 

Rezende, Maria da Paz Carvalho Drummond, Joaquim de Souza Ferreira e car1os',YJ,r~/ 

Alberto de Carvalho, em relacao aos quais a execucao prossequlra normalmente~/,(L)t! 

28. Estao igualmente excluidos da presente concliiacao os exequentes 

Adao Bernardo de Oliveira e Ivan Alves que requereram a deslstencla da execucao (0 
pelo fate de integrarem processo 941/89- da 10a Vara do Trabalho, ja tendo side em 

relacao a tais exequentes extinto 0 feito sem resolucao de merito, bem como 0 '<. 
exequente, Edson Ferreira, pois nunca ~rtenceu aos quadros da e:e~utada. n. U 

V ~ .J14J'; -,cr-~ .: ) ~ 
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29. Os comprovantes de recolhimentos de IRPF serao entregues pela 

Vara ao Advogado dos exequentes,
 

Cientes os presentes.
 

Audiencia suspensa as 13h10.
 

Nada mais.
 

J2~/)Ora. ODELIA FRAN A NOLETa 

Jufza do Tra alho 

~~~>~' . 

Dr. Marcol'-A,~rt6/°s "is 

JU¥do Tra~tI' 0 

t~~~~c 
Dr. Marcos Luis Borges de Resende, OAB/OF nO 3.8 

durador dos ,~ n1e 

DrA~ogerio Lu· Borges Resende, OAB/OF 8.799 

I Procurador dos exequente~ 
~'j 

. '\ 

Dr.".. "l=UZiS 'bo~~~m Gonc;alves 
<, I. . 

siI"'11et:!0vacap 

L /) k 
Dr. Ives Cfera'fde rSouza, OAB/OF 7.476 

Procurador da Novacap 
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,//g /2
Jfl}ji/


Dr. Eduar // Ja 7,' fl'e,ar dos Santos . 

p~fZu~or dMrabalho. 
./ 

Dr. Tulia Marcio~ruz Arantes 

Procurador-Geral do istrito Federal 
.' /) / 

'. / 
,.... ,. . / 

. /. /) / 
I.,/!l~./ // 

Dr. DiotJo ~alau FIQ..es dos Santos 

/ v AdVOga~~a Unlao 
,, 
i, 

"If,' -"J 

. '!'.<l.. / . (;' 

Dr. Mario M~~d~Fem'~nde~C~ro~J '7 
? 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Regiao 

, ',U 
Dr. J1se Roberto Arruda
 

Govemador do Distrito Federal, como anuente.
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ATA DE AUDIENCIA 

PROCESSO: 00941-1989-010-10-00- 0 
EXEaUENTE: ADAO BERNARDE DE OLIVEIRA E OUTROS 
EXECUTADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

NOVACAP 

Em 15 de outubro de 2008, na sala de sessOes da MM. 10~ VARA 
DO TRABALHO DE BRASiLIA/OF, sob a dlrecao da Exmo(a). .Juiza MONICA 
RAMOS EMERY; realizou-se audlsncla relativa ao processo identificado em 
eplgrafe. 

As 13h11, aberta a audisncla, foram, de ordem da Exmo(a). .Iuiza 
do Trabalho, apregoadas as partes. 

Presente 0 Exmo Juiz do Trabalho, Marcos Alberto dos Reis. 
Presentes os exeqiientes, representados pelos advogados Dr. 

Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DF nO 3.842 e Dr. Rog€nio Luis Borges 
Resende, OAB/DF 8.799. 

Presente a executada, por seu representante legal 0 Sr. Jose Luis 
Aboriham Gonc;alves, presidente da Novacap, acompanhados de seus 
Procuradores, 0 Dr. Ives Geraldo de Souza, OAB/DF 7.476, a 0 .... Angelica Cristina 
C. Dutra, OAB/MA 6.399 e 0 Dr. Rodrigo Freitas Rodrigues Alves OAB/DF 11.134. 

Presente 0 Exmo Procurador do Trabalho, Dr. Eduardo Trajano 
Cesar dos Santos. 

Presente 0 Exmo Procurador-Geral do Distrito Federal, Dr. Tullo 
Marcio Cunha e Cruz Arantes e 0 Procurador do Distrito Federal Renato de Oliveira 
Alves, OAB/DF 22.164. 

Presente 0 Advogado da Uniao, Dr. Diogo Palau Flores dos Santos. 
Presente 0 Exmo Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

da 10a Regiao, Dr. Mario Macedo Fernandes Caron. 
Presente 0 Exmo Sr. Governador do Distrito Federal Jose Roberto 

.Arruda. 
Compareceram tambem 0 Dr. Raul Freitas Pires de Saboia, 

Coordenador da forca tarefa de negociac;ao, os Diretores da Novacap, 0 Sr. Celso 
Roberto Machado Pinto, Alexandre Gonc;alves e Alexandre Ferreira Bispo de 
Oliveira e os senhores GalHeu Marrara, Jesus Jose Alves Ferreira e os estudantes 
de direito Paulo Henrique Fernandes de Souza e Rogerio Fontes de Resende. 

1. As partes reconhecem como valor total do credlto dos exequentes 

o valor brute de R$ 32.909.330,83, atualizado ate 31.10.2008, composto pelo 

principal corrigido, juros moratorios, FGTS, imposto de renda e a contribuicao 

prevldenclarta cota-parte do empregado. 

2. As parcelas salariais que compOem 0 credlto objeto de acordo 
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corresponde ao Principal Conigido no valor de R$11.176.676,46. 

3. As parcelas indenizat6rias isentas. de contribulcao prevldenciarta 

que comp6em 0 credlto objeto de acordo correspondern aos Juros Morat6rios no 

valor de R$19.294.926;16 e FGTS no valor de R$.2.437.728,21 . 

. 4. A contribulcao prevldenclaria cota parte do empregador, que incide 

sobre a parcela salarial do acordo, corresponde a R$ 2.570.635,,59. 

5. As custas, no importe de R$ 658.186,62, calculadas sobre 0 valor 

do acordo, serao paqas pela executada. 

6. Os Honorarios Periciais devidos pela executada it perita Marina 

Celia Mercheri correspondem a R$ 30.000,00. 

7. 0 debito total da executada corresponde R$ 36.168.153,04, 

confonne planilha de fls. 5416/5423. 

8. 0 debito sera pago em 100 parcelas mensais iguais de R$ 

361.381,53, confonne planilha de fls. 5424/5431, ate 0 dia 20 de cada mes, 

vencendo a primeira em 20 de novembro de 2008, assim discriminado: a) credlto 

dos exequentes, no importe R$ 329.093,30; b) custas, no importe de R$ 6.581,87 e; 

c) Contribuicao Prevldenclaria cota parte do empregador, no valor de R$ 25.706,36 . 

o valor integral relativo aos honorarios periciais no importe de R$30.000,00 sera 

pago ate 0 dia 20 de outubro de 2008. 

9. A quantia referente it correcao rnonetaria incidente sobre 0 valor 

de cada parcela devera ser paga de6 em 6 meses, em abril e outubro de cada ano, 

em parcela separada, ate 0 ultimo dia util do respectivo rnes, sem prejufzo do normal 

pagamento das parcelas acordadas. 

10. A contribulcao previdenclaria cota parte do empregado e 0 

imposto de renda serao deduzidos do credlto dos exequentes e recolhidos na 

mesma data do pagamento dos credltos, 

11. Cessa a Incidencia de juros morat6rios a partir da hornoloqacao 

do acordo, mantendo-se apenas a atualizayao monetaria do crsdlto com base nos 

indices da variacao trabalhista. 

12. 0 valor das parcelas sera rateado proporcionalmente aos 

respectivos cradltos individuais dos exeqiientes constantes das planilhas de 

calculos, que restam homologadas. 
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13. 0 impasto de renda sera calculado e retido de acordo com a 

legislayao vigente na data de pagamento das parcelas, observando a sltuacao 

tributaria individual dos exeqilentes. 

14. Com 0 integral cumprimento do acordo, as exequentes 

acordantes dame plena, geral e irretratavel qultacao quanto as parcelas objeto da 

execucao, 

15. A lnadlmplencla de tres parcelas consecutivas ensejara 

vencimento antecipado de todas as parcelas, devendo a executada ser intimada 

para qultacao integral do debito no prazo de 90 dias, sob pena de incldencla de 

multa 100% sobre 0 importe devido. 

16. A executada oferece como garantia de cumprirnento do acordo a 

penhora de 33 lotes no SIA Trecho 4, registro SEF 4.645.857-3, matricula 36.507, no 

valor de 67 milh6es de reais, urn Viveiro ao lade do Parque Nacional, com 

786.589,62 m2, situado ST MULT ATIV NORTE AE 01 • Viveiro II, registro SEF 

4.645.858-1, matricula 76.286 e outre Viveiro na MSPW, quadra 06, AE - Viveiro I, 

com 283.215,08 m2, registro SEF 4.598.537-5, matricula 37.389, que permanecerao 

penhorados nos autos e poderao ser Iiberados proporcionalmente a criterlo do jUIZO, 

confonne for sendo amortizado 0 debito. 

17. Ficam Iiberados a partir da homoloqacao do acordo todos os 

demais bens penhorados m6veis e im6veis, inclusive 0 edificio sede. 

18. Os valores eventualmente depositados nos autos serao 

utilizados para quitayao dos acordantes com parcelas de menor valor, a titulo de 

ante~ipayao, devendo ser deduzidos ao final do cumprimento do acordo. 

19. 0 valor a ser depositado mensalmente para os exequentes que 

nao aderiram ao acordo sera utilizado para qultacao dos credltos de menor valor dos 

exequentes que aderiram, devendo ser deduzidos ao final do cumprimento do 

acordo. 

20. Se houver saldo remanescente ao final do cumprimento do 

acordo sera Iiberado em favor da executada. 

21. As partes poderao promover 0 pagamento antecipado das 

parcelas objeto do acordo sempre privilegiando os credltos de menor valor. 

22. Os exequentes autorizam que a executada disponibilize os 
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numeros de suas contas bancarias para propiciar 0 deposito dos creditos pelo seu 

advogado. 

23. As importancias objeto do acorclo deverao ser depositadas na 

Conta Judicial nO 22800454..9, operacao 042, da Agencia n1 3920 da Caixa 

Econ6mica Federal. 

24. Somente para os exeqiientes com os contratos de trabalho 

rescindidos deverao ser Iiberados os creditos referente ao FGTS. Para os demais, 

os valores deverao ser depositados nas contas vinculadas, consoante planilha a ser 

mensalmente fomecida pela executada, infonnando quais exeqiientes mantern 

vinculo empregaticio. 

25. Estao excluldos do acordo, uma vez que nao adeliram aos 

tennos acima propostos, os seguintes exequentes: JOAO EDUARDO SALVADOR 

FERRAl, PAIXAO MARILETE ALVES PINHEIRO e TEREZINHA DE JESUS 

BARBOSA JANSEN FERREIRA, em rela~o aos quais a execucao prossequlra 

normaImente. 

26.	 Os comprovantes de recolhimento de IRPF serao entregues pela 

Vara aos advogados dos exeqiientes. 

Cientes os presentes. 

Audiencia suspense as 13h15. 

Nada mais. 

. r . t',' ", 
l. ),-)~l--' C'YY'-~l 

Ora.	 MONICA RAMOS EMEW-

Jufza do Trabalho 

] y 
eis 

JU}Z do Trabalho 

~~~~c 
Dr. Marcos Luis Borges de Resende, OAB/DE 

Procurador dos exequen 
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Dr. Ives eral 0 de ~ouzaJ OAB/OF 7.476 

rocurador da Novacap 

Dr ":ng~~Jt~~~~~~~AB/MA6.399 

Procuradora da Novacap 

~ci~··· 
Dr. Rodrigo*ffi;;;';:/1.ivesOAB/DF 11.134 

~t:I~~or da Novacap 

! ~/ 
/-. 

. .' 1) Yj~.. ; 
; 

lOr.'----'.--ua-rd.P)j 'i :l"Cesar dos Santos 

~~d{;rJTrabalho.
 
(/ 

!i 
/7 i/o I 
/. .: r / 

Dr. Tullo Marcio__Gu:rthaA~ CruzArantes 
:-."' ,::././ /') 

Procurador-Geral dq;Oistrjtb Federal 
.// j/ / 

.. / ;/./ / 

; .. '" ///// /
."/' /"<"/ / . 

Dr. D~J6'?~i=Jres d~ Santos 
/ Advogado da Unlao 
, I 

I /
/ 
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L"':-l 
(,.. / '. /j' {--1(./] 

. ; '. itlt!"L . 
Dr. ManoMacedoFernandes Caron,

'"-_.. 

Juiz Presidente do T . 'unal Re ional do Trabalho da 108 Regiao 

Govemador d Distrito Federal, como anuente. 
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