
AMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO  DE SAO PAULO 

DESP 
Exma. Sra. P efeit Municipal 

APR VADO  
(PRESIDENTE) 

Em 	8 OUT. 2019  

REQUERIMENTO N.°: 	2154 
ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE 0 ATUAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO E 
DE SEGURANÇA DAS ANTIGAS INTALAÇÕES DA 
CEAGESP, NA RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, NO 
JARDIM CRUZEIRO DO SUL. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu  art.  61, incisos II e XXIV, determina que compete, privativamente, ao 
Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre 
os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos; 

CONSIDERANDO a necessidade de sedimentar ações e 
políticas públicas que atendam o indesvidvel interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu  art.  34, inciso IV, dispõe que compete à  Camara  Municipal, 
privativamente, exercer, com o auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual 
competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município; 

"C. 

3:0 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu  art.  40 ., inciso VIII, determina que compete ao Município promover a 
proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, 	TE1 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual; 

CONSIDERANDO que o local onde anteriormente 
funcionou o posto da CEAGESP (Cia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), 
na rua  Sao  Miguel Arcanjo, no Jardim Cruzeiro do Sul, está abandonado há vários anos 
e sofre a constante ação de vândalos, marginais e dependentes químicos, que utilizam o 
espaço como esconderijo para o cometimento de crimes e para o consumo de drogas, 
causando insegurança e constrangimento para todos os moradores dos arredores, 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO  DE SAO PAULO  

principalmente para os alunos da Escola Municipal ProP. "Julica Bierrenbach", que fica 
bem em frente; 

CONSIDERANDO que o local possui uma quadra 
poliesportiva e várias edificações que poderiam ser restauradas e colocadas à disposição 
da população local como espaço comunitário; 

CONSIDERANDO que, após a mudança de endereço da 
CEAGESP, a municipalidade já utilizou o local para guardar veículos e bens municipais 
por vários anos, antes de abandoná-lo; 

REQUEIRO A. Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 
a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe, fundamentadamente, o 
que segue: 

1) Existe estudo ou projeto da municipalidade para 
recuperar o local onde funcionou a CEAGESP (Cia de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo), na rua  Sao  Miguel Arcanjo, Jardim Cruzeiro do Sul e disponibilizá-lo 
para uso comunitário? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar a data 
prevista (dia, mês e ano) para a recuperação e reativação do local, especificando, ainda, 
qual será a sua destinação. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar, 
detalhadamente, quais os motivos que impedem a recuperação e a disponibilização do 
local onde anteriormente funcionou a CEAGESP (Cia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo) pra uso comunitário. 

2) Independente da reativação ou da destinação da antiga 
CEAGESP, quais as medidas que a municipalidade pretende adotar efetivamente para 
afastar os vândalos, marginais e dependentes químicos do local, resguardando assim a 
segurança e a integridade dos munícipes que residem no entorno, principalmente os 
alunos da Escola Municipal  Prof  "Julica Bierrenbach"? Favor apresentar resposta 
detalhada. 

REQ E -SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a ind caç o de todos os detalhes possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo 1  gal (Art.  34, § 1° da LOM e  Art.  104, § 2° e §3° 
do RI). 

Sala dta S ssões, 03 de outubro de 2019 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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GP-RIM-2104/19 

Sorocaba, 22 de outubro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento nº 2154/19, de autoria dessa Presidência e aprovado 
por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre o atual estado de conservação e de segurança 
das antigas instalações da CEAGESP, na Rua São Miguel Arcanjo, no Jardim Cruzeiro do Sul, 
informamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos das secretarias: 

Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais - SAJ: 

1. Conforme cópia da transcrição nº 47.356, do lº Rl, que segue anexa, o imóvel 
em questão trata-se de propriedade da CEAGESP - Companhia de Armazéns Gerais do Estado de 
São Paulo. 

A CEAGESP e o Município de Sorocaba chegaram a firmar contrato de comodato, 
nos termos da Lei 6.405 de 30/05/2001 e processado no PA 14.745/93, tendo sido implantado no 
local um Centro Esportivo. 

No entanto no ano de 2005, a CEAGESP ingressou com ação de reintegração de 
posse em face do Município de Sorocaba Uudicial nº 0012024-30.2005.8.26.0602, 2º Vara Cível de 
Sorocaba), tendo sido julgado, em l' e 2' instâncias, favoravelmente a CEAGESP a reintegração da 
imóvel. ~-

Segue em anexo os documentos acima mencionados e andamentos processo~ ; 
para ciência e conferência. ,,. 

Secretaria de Segurança e Defesa Civil - SESDEC: 
,;,i;, 

~:d 
L---:t ~- ~-
rJ::: 

2. A SESDEC pauta-se no respeito, atenção e cuidado contínuo e constante as J,.;, 

necessidades da municipalidade e tem por meio da Guarda Civil Municipal dispensado esforços em ~~ 
cumprir plenamente às competências elencadas pelo Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.626/1987, Lei ;:;. 
Municipal nº 4.519/94, Lei Federal nº 13.022/2014 e o Decreto Municipal nº 23.431/2018, como é '.,:: 
demonstrado pelo relatório anexo, que contém os atendimentos da região indicada. ,:.n 

f.;5 Contudo, visando dar maior eficácia ao atendimento da necessidade exposta, fora , . 
,...:, 

expedida a Ordem de Serviço nº 1533/2019, determinando intenso e diário patrulhamento pelo local. r:: 
,)·, 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Excelentíssimo Senhor 

Atenciosainente, ,____, 
( , 

_\.~ G.____ 
FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES 

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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E DOCUMENTOS. E CIVJLDERESSOAJl)R:IEHCA' 
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C!'ERTIFICA, 

~in atendirnento, ap ôfíçío St,.JJ/SECÔA - 03/19, datadç, 21 deJan~i,odê.2()11\ exp/ci:j[dopela 

Secretária dos Assuntos jurídicos e Patrimorjiais L Preféiµ:ita Munfcippt de soroi;:.i~9cSPt Çj\Jê 
,. _-; __ : .. _:_. . . . .. · .. . --;._:r ! ... ~ .. _s"::/ . .'-.-.·· ':<:.J' . .. r; 

revendo os liyros dO Registro, deles, consta no de n° 3cBB, de 1'.,ai:is.criçãq dasTransmJssi:íes, 

às fls'. 19,.oregístrodo seguinte inteiroteôr:- "ANo-1:965. ·Nº DÉORbEM .c- 47.356.,NºDA 
"" ·. ' . ~ . ' ' . '- ' ·' ' ' . ' ' ' ,· . : .· :/ 

TRANSCRIÇÃO ANTER!OR,-•anteríor 34.774 ° 31i,S, 30.7,1960. DATA- Sete d1; aliril dê;'1;965. . ' ' . . . •. . ''{ ...• . .. ·· . ·•·. .. . . . .. 
CIRCUNSCRIÇÃO - .Hrimefr~. Df;NOMINAÇÃO ou RUA Etll)0 DO IMÓV.ÉL Rua. $ão'Migüel 

. Arcanjo. (aRACTERÍSTICOS E CONFRONTAÇÕES - 1,Jma,Jrea .q~ terren:o meçlindtL5103tii 
·-. \ , ....... ~\ ;·_ .· . ' "::'".·:. __ ,_··:.:,\ ,,, . '' ..... '\·.·_. .. :··? 

/rnetrps. quadrados, confrontando pela frente com a íUéLSã6Mi9UeLAr<:anjo,antjgarua nº i) 
onde mede 59\metros; deflete'à .e5querçla ~m 'ê~rva, 7,roetr-os e seguê ent ~ta $D.metros; 

. c6nfrontando com {rua Maria•·Garcia ÂÍcoleatantiga rua n° 6, deflete:~ é~qU~tdà, em cu&a 7: 
. .:r· __ ' ' . ' ".:- ' ' -_-- --- .·:=· ''<-r~;. \·'-',_;-'.-_:·> .. :_\·,.:;·,, .... <·,::---_.·:>:·::_<_..,:,::·., .. ·= .. r 

metms, segue confrontando com an.ri! Antonlo Gomes.Morg·iÍdo, antigàrua,no,i,,s:Z n)!;!:ros; 1 
-- ... -- . . . - \_ / -.. . ·-- -- ... -- . ,_ - . ·_:. - ·-:·:x:• - ·, .. :~··<= -.:<'- ?.:\ .. .::: 

deflete à esquerda, em curya 7 metros, segue em reta T(metros,•éonfrgntàndo coro a rua 

Jpão Frederico Hing$t; defl~te em curVa à esquerda <7·metroffaté o pon{<i de part;ida. NOME, 
lr --, ___ ,_ . ,., . · " -"--. _.·-, .. -... --.: ...... '.:··;/· ... :_,_-, <· ·.-•>.--

D.OMICILIO, PROFISSAO, ESTADO E RESIDENCIA DO ADQUIRENTE ,v .C.E.A.SJA; •.,CENTRO 
·· .... \ . ...... .::. . . . ✓ .... ;••··•.··•··· ... • , •. } 

ESTADUAL DE ABASTECIMENTO S,A,. pessoa jurídiCé'!J com seqe(1;mcSãtrfaüJp. NOMEj; .; 
, ' ' ' ,., ' : ·_,,; . ', :"\j'--.: . :, -".' /' ,·- ·. ':}-- . · . .-.,·· ·',: .-j 

DOMICIL10, .ESTAD.0, PROFISSAO .E RESIDENCIA DO TRANSMITENTE..,, P~efêitura .['IICJnicipàl ' 
', ... ::.,. ' ' . ' -~ ',_ :. ' ·,:.::. ··: ,' ,.i::·,::::'' ·_,,-. _·_"_e-·" ·=:·.·:,_ .·.:_-... ' 'f 

de Sorocaba. TITULO DE TRANSMISSAO - Doação. FORMI\. DO. TITULO, DATA E,. · 

. SERVENTUÁRIO-Escri~raiavraçla em notas.do lº tabelião int0 tocciÍ,'\losiVicente Rolllr!)'ern 

22 de janeiíD de 19.65. ~o 286, .fl. 96. VJ:\~O.R_ DO CONTRATO - }5,00D. (CincO'thil cruzeiros>,: 

• j'coNDIÇÕES DO CONTRÀTO :,:: O imóvel seJá qest111adô à/construçã:o dasAnstalações de .. urn 

centro regionaÍ de abastecimento de gêneros alim1;ntíciàs,sendo consideráda nu.la a çlpagl)o, 
' ' ' ' ' . ,\ --~•."' .··.' '. ,,_/'·,, .. . · . ..--:. ,_:.· ./5 ' -1 

retomando o imóvel oca't,al')smitic:Jo, ao patrimônio da .transmitente,. s.e .a donatáríc;1 .. àão iti(ci;lí 
: ' ",:_ ': '> '< ' ·, ._.; '• ' ' . ' ·. ; ,-'. ',: .. ·.. · ... _ '--_.. .~·,, . '. 

/,as obras n9 prazo de. dois (2) anos, contados. díJ lavratura da escritura, ou· não estiver' .com os 
~ .. . e "· . . .--.. /. · __ .,_- .. : ··'. ·,. ------ -

seus . serviços instala.dos 0119 prazq de dnço {S) at1ps, .. cpm todas. as .. b~nfeitorias. ,eld/Jgbte$, 

independent1;mente·de.qualquer in~enização. SorocabJ, .7. de a):)riLdet~6S. c.)'Qficiar'J'1ç1iQr/{é!} 

HenriqlfêJo;iqulm L:arnb~rtl .. AYÉR~AÇÕES - 1-) Cei-tifjco q\Je ~ aªq~iri,ntê CEAS~ 2 CENTROê 

ESTADUAL DE ÀB~STEQMENTO S.A., em.virtude da• fusão com a:. COMPANHIADEARMAZÉNS 
"' • • • " :-: • ,'' ',,-.. • e '. ,/ 

GERA1S DO ESTADO' DE SAO PAULO - CAGESP, teve/a sua cienominação 'alterada para· 
\'.•') \ _,j, , : , e •,, ,••-."·,, :. . (, • ......... 

_,) ;:' 
I , . / 

Ru~ Osvald.o de Jesus,45 · .J\Ldo Piço: ~ofocaba!SP- Cl3P: 1~0&70083 -:Fqtie/F~,(15);l;l;\1-7500. 
ww;w:,Caito;l'.í_p_sorocaõa.com,~- \ · , 
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,. "CEAGEsP . coMPANHIA oE ENTREPosTos/~ ARMAzéNs ~E~is h'esÃdPAuLo;;;•·· 
,·. •, ,•, ·.· ,·····,·---",.· ·:,·,, ... - ., ... _ • .. ,_._._ ·.-._.·. __ -_-.·::e:· __ .·-_y-·_.,_, :.,< ">·---''" ---. , .... ,,,: .... ,._,.,a,,_ 

conforme Ata da P,,ssembléia Geral Extraordinária re1,lizada em 31.dEi 111~io dej96f pubÍicada 

no Diârio Ofiçíal, etn 19-(:)6-1969, fls. ss:·e. 56. Dou f~. s6rocâb~, 13 d~ no\iemBro dé 1978. O 

Escrevente Habrlita'ao, {a} Luiz . .l'>;ntonio ciJ •oliveira., ó?.Ofici!')Fsúbstit\Jt(), f~}•Hendqp~,J.oaquirl'l. •.· 

Lambetti.:2,-) ceiitiflco que no têrreiio à margem constante fokconstru/clo o pr~di!:!sblfi:i tl.0 

.. · _'. ':<''; ' .i ' .- ·:: _ _ - '"•~·1··:·.- .. -_·· ·. '. ;" ___ ,._. ·-__ )('•-· __ :·_·:-··: ,'>·-···;-"=,':>-:··_)j:' 

150, da rua Jpão Frederico ... HÍÍlgst1 soii~orri;l.êse veriflça da ç;eitiçãd 1aPref. Municlp.al .·· 
-'"::·- ., / ' ' ' : ',,, -·. ./ '-· :-_./'~ ' ., ., .-f. ' ', ,::- ___ ' · .. :.~ ... '' ' "\: "''!.C 

lo9al, sob o nº 1.288/83, e~ 17/6/~3. ·º?tfé· Soro~ab9/.!8f6183, O Esçr, Aut0
, (a) Aylt~f' ' 

Candini". CERTIFICA, finalmente,,.queioselemeotos constaiíl;~ na presenie~d~foriln\: ~Jdos. 
-,;, . ' ' " i. ' 

do 'oanco,de dados,desta • serventi,vatualizados .atê ·as lf>HQb d9 diil 18/0:ti?PI!.:.l'JAPA Mh\lS, 9 1'.l'lf~fiçlp 
... ,. .- ··-.-: ; :, - ;·_-_· .- '-/;,-. _--····:··<_. <----- ·:·_-::·_ :·'·L::-_,<:::'.•~:;:_,-·:_'·:,_-:::·i .. 

' verdacte·e da. e. bai vinte. e um (21) de janeiro (01).,de dois mil e deziãl'll:lVet.fr'2@'19}, 
· ·- · r · _/ ·-- ---. · .... - · · · '.'· :·t\:-'·,"J 

....Eu _ . s. uarçlo dos Santos), auxiliár; digtt;eiyEu, 
l., ~ . -!· 

•· Tanigcl)'Y.a), E$(:reveritê Chefe, conferi,e ~ub.scre\!P. 
. \ , "' ,/ ,· 

PR\:JTQCOLO n.'412866 de ordemcPARA;V~FlCAÚ,UTENJ1G!P~PEN.'4T,l!i/V .. · r 
·Caso.o imÕvet;.se 16<:aji+e ·@>·-Vot,ora,rytim, ~-~ÇiijQ ~everá,sei:,~pleroe~$-~lp ofici_~!:~-Rl-~ql!E!la·.corn~ 

./ · ·· .· · .. ··. (!nsfal<ldaom03,1t;20(l9). . . . . ······ • ·<• . .•· •' 
OF-R$31,68.- RC:-~~o,90_-::.,E$;TAO"Q--RSP-:~ - IPESP R$/);0,0 -:f J R$0,00,-.lS$_.R$ô_,oo,;.'-_Mf R$,O,oo-.:=:-to,T~l._R:$3ta_5-

cert_ldao-:vâlida·sornentéi1,0_:origina\,"sem. ra;,uras .e . .com: selp ·dé:s~guran,çâ_. Coofirme·-a~-
a_utehtlcldade:em wWw,cartor,iosorocaba.com:br :· _. -.- ,·- -~ 

' ' . ' \' . ' .. , ;- ' 

1.11468;3Ç3QYOOÓ153514J~t99 

\ 
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PREFE.ITURA MUNICIPAL DESOROCABA 

(Processo. nº J4i745J;l3) 

LELN" 6.405, DE 30 DE MA10DE2 001. 

(Au~orfaa o Executivo Municipal a celéh:rar 
co11t-ra_to dO con10-dat4J· cO~:. a :cÇJ_rilP.~riJ-iiâ_ -de 
Entrepostos e -.Armazéns Go·ra,i.s -d·e 'São 
Pau,lóc; ·óbJé't~v~µ(lo -() -'µ.&iO·,_ -p_êlo_. MtiDICíp'i'C:,: ·, 
das instaláçõe$ d~, ,CEAG~SF ~rn, $9rQcab.a, 
b"e1n_.·cottü) dá outta$-Pr:ov_ldêii9~a~l• 

P;rojeto de Lei nº 149/99 ~. autoria do 
EXECUTIVO. 

A Cãmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgô a .seguinte Eei: 

:Art. l º - Fica o Execut.ivo !Yhmicipal autorizado a celel:>i-àr o oontratQ. çle 
comodato com a Compàílhi?, çle EríLr<;postos e An11$Zç11,; Gewfa de São. Paulo ~ 
CEAG:ESP,: ql.Jjetivando ·a --~l;ll1.sferênGi.a, po,r cinco _tl-:hQ.s, _ a ,t:ítU10.- ,1.=n;ccár:io_>·. do- ínióvel 
l9calizado it· ~µa.João l"rc,letiéo Hingst nº l;;íO, Bo1irro claju'vo1·e Grande, nesfo .Município, 
gue· -s~tâ u-tiHzado p'al'a a .. co_ntinuàção da irhplan,.taçáo d.e um ccnll:{.) co1nunítãriO: · de 
!'ecrcação e J))"(.it\cas desportivo1s para a população•daque!c bairro. 

Parágrafo Úníco - O .contrato ele coül:oçlato previsto neste artí.go fíc:a 
fozencloJ)arte integra11te ela presente Lei. 

Art. 2° - As despesas .com a execuçao desta Lei corJ-erá0 por co11ta,. çle 
verba orçamentái-ia prçpria, sµplemi:,t1tada s,;, necessário. · ,. 

Soroco1l;,,1. 

Art. 3º - Esta Lei entra cm vigor na data de sua publieo1ção. 

Palácio dos Tropeiros, em 30 de 1nàip d<'> 2 001; .347" ela )<1.ü1ds\Qãp ele 

·(ló?· 
.RENATO FA\.JVEL AMA.RY 

Prefeito Municipal 

1/ . 
LUIZ ANT l:ERANI CUTER 

Sec:r:etán cios·· Jurídicos 

Publicada na Divisão de Protocolo G:eral,.na.data supra. 

l\j(,~0v4f.l,v:i . 

MA.RIA APAREClP.A R06Ê<\GUES. 
Cb~fe. da Piv,isfúj çlc P1~o,toco~9-_·Gerül 

l:ciCEAGESP. 



PREFEITURA.MUNfOIPAL DE $0RbOABA 

Lei 11º 6.405, de 30/05/2001 - íls. 02. 

TERMO DE COMODATO QUE CELEBRA A . CEA.GESP - . COMPANH~ PE 
ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS<DE SÃO PAULO .EM FAVQR DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOROCABA TENDO POR OBJETO O .lMÓVEL DO ANTIGO 
FRIGOlUFICO IlE PESCADO DE SOROCAB~. 

(Processo nº 14.745/931 

A CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS G.ERA!S 
DE SÃO PAULO, com s.edc social. situada na Av. Dr. Gastao Vicligal nº 1946 - Vila 
Lcopolclil1a - Süo Paulo, inscrita .no CGC/ MF n" 62.463.QOS/0001-0$ e Inscrição 
EstaclL!al nº 111 .350;904, 113, neste ato reprnsentacla p.élos. seus Diretores, Dr. FUAD 
NASSIF BALLURA, . Diretor F'residente; HOMERO RODRIGUES . LEITE, Diretor 
Administrativo e Financeiro, e MIGUEL APOLLONI,Q, Diretor Técnico. e Qpér,,çional , 
doravaiJte denominada sirqplesmente COMODANTE, êo;'l{orme co11sta.µtç elo Processq 
CEAGESP 11º 032194, de ouJro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, ni:f$te 
ato representada-por seu, Prefdto Muniçípal Senhor RENATO FAUVELAMARY, a:d fü1al 
assinado, doravantedenoniipada.simplesmente de -COMODATÁRIA, têm entre csi,justo e 
compromissado O· seguinte: 

CLÁU.SULA PRIMEIRA 

A COMODANTEé senhera legítima possuidora do móvel localizado nà 
Rua João Frederico Hingst :tiº 150, Bairro da Árvore Grande, na cidade de Sorocaba -
11este Estado, constituído 1:>elo tel'reno e respectivas construçõe&, medindo referido 
te_rreno àproximad'amentc-. S._030iri2 (c_irtco. _mil -e- trin~a metros quadrados) ,_ -tendo, de 
frente 71,00 metr9s pa:ra a Rµa João )"rederiço Hingst; 59,00 rnetros à e,;querda dequem 
da frente. olhar divísando -con1. -a· H,ua, S'ào M.igu-el Arcanjo;' ·6b,0O_ metros· aos fundos_._ 
djvisan.do-co:rn·a Rua_Mfu~io ·Q .. Nicole â.dfrciia-fechando o imõv.e( 5-7-;0d ,111ctrets-·d_ivisar1d0 
com a Rua A, havido. pela. escritura de Doação gratuita da Pi-eíejtura Municipal de 
Sorocaba, lavrada em 22 cle janeiro de-. 196-51 1lélS ·n·otas do -P1·imeiro Car.tório:_•Cmnarca de 
Sbrocaba, livro nº 286 fls. 96, e registrada no Cartôrío de Registro ele .Imôvels de 
Sorocaba atravé.s da transcrição i:lº 47.351:>, de 07 de abril de 19()5, no Uvro no 3_8D - fls. 
19, s.endo certo que no local existem t1·es edificações çie ajvep;,'.lJé\c, cqrrespondentc a 
instalaç.ão do ailtigo Frigorífico de Pescado, c.om área de apro)(im4dame11te '147;32 .m2 , ,f 
respectivos cquipame.11tos;, n1áquinas e aCessõt:ios_~. tudo cOi1fo1·-mc- as- planta~ .aii_~xaS-1 _ quC 
far.,en1 Jlarlc intcgra11te do presente inslnl1J:1c11to. 

CLÁUSULA. SEGUND.J\. 

Poi' sua ·n1cra libera:lítladc, ·livre de qualquex .coação. e: r1a m_c.lho1~-J.orn1fl 
de direito, pelo pn:sente instrumento particular, cede e transfere à C.OMODATÃRIA, em 
regime de co1nodatQ, comJund,i:mertto nos arts .. 1248 a 1255, do C9digo Cívil o jmõvel 
supra descrit.o para a continuidade da implantação e funcibl\aine11to ele ç$ps<çq º" 
recrea~ão e pr:ãticµ.s de~pottiv:a$ _para a com-u1?-idad~-~ Oü Outrb- fim· ,(1tte .víse- O 'obj:etivo 
social, ficando vedada a desvirtuação deste objetivo. ·· 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O pra;,:o desta ce:,sãq é de 02. (çibi$) a.nós a. mu:tír d~ sua ,rnsinaLUra, 
recebendo a COMODATÃRIA a posse. da át'ea desc1ita, ·S: titulo prcd\río e ém üo,1.1e da 
COMODANTE, que a manterá até a restitüição do imóvel, _ao final do termo âjustado. 



Lei n" 6.405, de 30/05/200t - fis. 03. 

CLÁUSULA QUARTA. 

Em cumprimento às su;,.s ?brigaçôes, cabe à GQMODATÁRIA: 

a-} r:e:sponsabilizar-se .intc:efa1mente e--_pélas despt;!sas., inipost,o~;_'tflX.~$, 
lic;er1ç;,.s e portqdos os ,setvíços .efetuados no nível, nos termos da legislação vigente; 

b-) desigl1str por escrito, preposto(s) que tenha(m) poder(es) para 
re$olução_ .. de: possívej~ oc:01•rê11cias dur;:ilite: a exccu._Çãó_ desta.: cessã~; 

e-} exCcUt?r os servi_ços e obras neces-sárias -à mánutc11ç_ão .do ·imóvelt 
objeto deste contrato,, por .sua conta,. e dentro dsi. melhor ·têcnica, bem- como.,_ refà.zer e 
repor po.f ~ua conta e respon:sabilidadc-,_ aqµcles- con.:síderados .inadequados· ou 
in11Je:i"feito~ 1 .ou qHe e•stiverc1n en1 .desacordo com o 01·a pactuado, ficando a- critório .da 
CEAGESP aprovar ou .rejeitar os serviços .realizados; 

dºl rcWi.zar os serviços e obras .de Jorma autô11ôml'!, Sell1 qµálquer 
vinculo, seji,: de ordem trabalhista, tributária, previdençiada ou ,social com a CEAOESP; 

e-) re;spon.s,;biliwt-se pelos danos c.ausados' diretamente, à, CE.AQESP 
ou. a terceiros decorrentes de sua culpa ou- dolo· na .. cxc.cução dó :cb.i1ttaio1 11.fü::r-e.-"'<cluirido 
ou reduzindo esta · res1,ons,ibílídade o fato ele a CEAGESP fiscalizar seu 
~1con.1pru1haine11to; 

f-}. a COMODATARIA fica obrigada a requerer a cxclusáo ela CkAGESI" 
de lide-que venha a scr,·m:ovida._por·qualqµ,er íÚncionário sc1.4 sob.pena d.e ressareún:en(o 
elos prcJuizos adviliclos do processó judicial. 

CLÁUSULA QUINTA 

Aintroduçào de benfeitorias fixas b\l alteraçpes das.Já existe11tes no 
imóvel dependerão do prévio consentimento, por escrito, da C:OMODANTE; cjevçridQ a, . 
COMODATÁRIA, ao executá,las, .observar ás disposições legai$ .:, í'i;gllléltme:n.te vigentc;s, 

··bem .como a segur.;tnça e estabilidade da. edificação. · · 

Benfeitorias desmontáveis ou removíveis poderão ser retiradas a 
qualquer tempo pela COMODATÃRIA, sendo esta obrigada.a repor as partes alteradas,cla 
edificação em seu estado original. 

É facultado ii COMO DANTE., ao. final da· CESSÁO, aceitar às 
penfeitorias fixàs que a COMODATARIA houvei' int:rodtíiido no.imóvel,. o;. exigil• ,a .tua 
den::iQliç:ãó e a restittJição da.s pârtes alteradas ;,.Q s@. iist.,cd◊ origin.al, sci1do di,vidos os 

Ugt:i.éís e dep:r~s encar,gos até á. •efetiva devõluÇão-~o':irti_ôVel. ' 

. . A COMO DATARIA deverá res.tituir a área ocupadâ e súas irisüili1ç.oes 
nela a CESSAO, totalm~11le lM", seµ1 dí.reito a retei1s;ãi:1 ou h:,deniza,;:ào por qhâ!q'l:ler 

benfeitorias, ainda que nec;essátias, as qitais ficam dcvidamenté, nela incorporadas, 
exdLúdos ós equipârileútós de telefonia, de propdedâde,e,u;lu:siv\l da COMODATÁR!A, 

Obriga-se a COMODATÁRIA a ma11v,r o imôvel clui:.;tnté a vigêncrá 
deste conti-uto c111 bon1 estado de as~cio. liJnpcz<:.\ e -conscrvaç3.ô.,. _cui1'1pdnd:0. ·:L_í::;tl,t_ts a;:; 
e;{.igên.Cias .. das autorícl-ades éld_rp.in..ístrátiva:s .a qu,e .tj.er .ça-~lsa.i' -Cé)n'"ci1-dp p◊l.~ cOj1ll:.l ·=d,rtt 
COlvfdDATÃRIA as _ob~•ás p'ru;a .. tar1tq neCC$.áâr(a&, .~c~t;_q·,atJ.40. :a.s. _qüe.: ifu.PO.lt-êiri _nâ 
segufanç:J' dit eclifi.eação .p\.t ha manutenção çfo s)ias cpn<iiçP<eS ês.triitfü'à.is. · 

-~~~~~----- -- ······-·""--··--·- ·~~- ··-···--- ·- ·----·----- .. , .. ·. 
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Lci 11" 6'405, de 30/05/2001 - Jls. 04. 

Declara a COMODANTE que á . .c;dífícação enc<;inlrü-sQ çrn·. prefeita 
consonância con1 ~& iJOt{llfftlS münicipais e: çxigêü . .ciàs das CciJ.iGessiqpárias d,e, -SCrvfÇó's 
-públi.cos 1 -obrigat1do-se -ela .atender·, p,ron.tarnente, aà exigências daS 4ú(b11idUdeS 
coJ11pcLc11.tcs, ein. caso de: vir a ser coriS,lp_ln.cü-1 é1uf\Jq_L,Lcl~· ii.ro'gultiddadc. 

CLÁUSULÁ SEXTA 

A COMODATÁRIA não poderá tran$ferir, 110 toqu oµ em parte, o írnõvel 
ol;>jeto qesta admitindu-se, contudQ, como exceção, clesde que .ctão .ó.corra cle.svírtuameb.to 
da finalidade e cQrrt pn\vi4 e express,. ànuência dá COMOPJ\.J·1TE. 

CLÁUSULA .SÊTIMA 

A COMODATÁRIA se obdga â segurar êqnti·a. riscos de ine<lndio todos 
os equipanterttmf1 bem con1.o· as área,s-ocUpacl:as 1 .obJcto do._pieS~l'tt6-Tefrn:O_. 

CLÁUSULA OITAVA 

Respons,.bilizasse;, a COM.ObA'I'ÃRIA civílmente, por danos materiais e 
pessoais, na:- hipôtese cl~ -qlialquer Sjnistto q11e yeüJ.ià _à i;iCinirer:.contr.alcn:!eiros,_ dU1·ru1-te 
toda a vígênciadesta CESSA.O. 

CLÁUSULA NONA 

Aplic.sµn-:3c subsidiar:in1e.ij.te ap preSerrte c,0ntratq,_ no que c.ouber; _aa 
disposições constantes cl,a Lei 8.666/fl3. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Fíc<i eleito o Foro ela. Comar.ca da óapltal do. Esfa,!Q dé Sãq Palill'.l, éQl11 
reni:u1cia expressa de qualquer outro por mais p#v.ilegíado qi,e seja, pi;\ra .dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas desta CESSÃO. 

E por '1$gim estâreín ele âçordo, firmam as rattes a:preseníe CESSAO 
em 02 (clua.s) vias deiguâl teor e forma, pata·um só efeito legal. 

de Soi'Ocaba. 
Palácio dos Tropeirns, em ck de 2 001,. 34 7° ela, Fundaç.ão 

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARWÍ;Z;Jí;NS 
GERAIS DE,SÃ,O PAULO . 

FUAD .NASSIF.BALLURA 
Diretor Presidente 

'¾ ~>----------~~-

~ 
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ROMERO RODRI(HJES LEI'l'E 

Diretor AdministratíVo Fin,-à;n<:;eh'O 
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Identíficar-se 

> Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos do 1 ºGrau 

Consulta de Processos do 1 ºGrau 

Orientações 

Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado. 
Algumas unidades dos foros listados abaixo não estão disponíveis para consulta. Para saber quais varas estão disponíveis em cada foro 
clique aqui. 
Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar. 
Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do 
processo. 

Foro 

Pesquisar por: 

Número do Processo: 

Dados do processo,,, 

Processo: 
Classe: 

Assunto: 

Local Físico:. 

Distribuição: 

Contrble: 

Juiz: 

Outros núrn,eros: 

Valo.r da· ação:a 

Partes do processo,;,·• 

1 Foro de Sorocaba 

1 Número do Processo 

@ Unificado O Outros 

10012024-30,2005 

0012024-30, 2005,8, 26. 0602 ( 602, 01, 2005. O 12024} 

Procedimento Comum Cível 

Area: Cível 

Posse 

22/05/2017 00:00 - Cartório - AG CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

13/04/2005 às 18:16 - Livre 

2ª Vara Cível - Foro de Sorocaba 

2005/000730 

DANILO FADEL DE CASTRO 

0012024-30.2005.8,26,0602 

R$ 6.650,00 

Reqte: Ceagesp Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
Advogado: Leronil Teixeira Tavares 
Advogada: Debora Nobile Matos 

Reqdo: Prefeitura Munlcipa! de Sorocaba 

Movimentações 
. "!7 

Data 
02/09/2019 

02/08/2019 

10/03/2019 

23/12/2018 

15/12/2018 

24/10/2018 

19/06/2018 
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Advogeda: Cleide Costa Mendes 

Exibindo todas as movimentações, >>Listar somente as 5 últimas. 

Movimento 
Suspensão do Prazo 
Prazo referente à movimentação foi alterado para 09/09/2021 devido à alteração da tabela de feriados 

Suspensão do Prazo 
Prazo referente à movimentação foi alterado para 10/08/2021 devido à alteração da tabela de feriados 

Suspensão do Prazo 
Prazo referente à movimentação foi alterada para 05/08/2021 devido à alteração da tabela de feriados 

Suspensão do Prazo 
Prazo referente à movimentação foi alterado para 04/08/2021 devido à alteração da tabela de feriados 

Suspensão do Prazo 
Prazo referente à movimentação foi alterado para 19/07/2021 devido à alteração da tabela de feriados 

Suspensão do Prazo 
Prazo referente à movimentação foi alterado para 14/07/2021 devido à alteração da tabela de feriados 

Suspensão do Prazo 
Prazo referente à movimentação foi alterado para 14/06/2021 devida à alteração da tabela de feriados 
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Data 
24/05/2018 

24/05/2018 

17/02/2018 

22/05/2017 

22/05/2017 

22/05/2017 

31/08/2016 

29/02/2016 

25/08/2015 

06/07/2015 

03/07/2015 

01/07/Z015 

01/07/2015 

01/07/2015 

01/07/2015 

01/07/2015 

19/01/2015 

16/01/2015 

14/01/2015 

09/10/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

07/10/2014 

07/07/2014 

07/07/2014 

J'ágina 2 de 5 
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Movimento 
Início da Execução Juntado 
0010830-38.2018.8.26.0602 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública 

Mudança de Classe Processual 

Suspensão do Prazo 
Prazo referente à movimentação foi alterado para 01/06/2021 devido à alteração da tabela de feriados 

Autos no Prazo 
AG CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Vencimento: 09/09/2021 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Reintegração/ Manutenção de Posse - Número: 80006 -
Protocolo: FLAP17000153568 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo; Petição Intermediária em Reintegração/ Manutenção de Posse - Número: 80005 
- Protocolo: FSCB17000153568 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Reintegração/ Manutenção de Posse - Número: 80004 -
Protocolo:- FLAPl 6000281710 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petição Intermediária em Reintegração/ Manutenção de Posse - Número: 80003 
- Protocolo: FSCB16000087869 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Reintegração/ Manutenção de Posse - Número: 80002 -
Protocolo: FPIN15000582012 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0277/2015 Data da Disponibilização: 06/07/2015 Data da Publicação: 07/07/2015 Número do Diário: 
1919 Página: 2205 

Remetido ao DJE 
Relação: 0277/2015 Teor do ato: PUB 01/07 - Tendo em vista o decurso do prazo de trinta dias sem que o autor 
promovesse os atos e diligências que lhe competem, determino intime-se para dar andamento ao feito, em 48 
horas, sob pena de arquivamento. Advagados(s): Cleide Costa Mendes (OAB 115780/SP), Leronil Teixeira Tavares 
(OAB 182818/SP), Debora Nobile Matos (OAB 210621/SP) 

Ato ordlnatórlo 
PUB 01/07 - Tendo em vista o decurso do prazo de trinta dias sem que o autor promovesse os atos e diligências 
que lhe competem, determino intime-se para dar andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de arquivamento. 

Início da Execução Juntado 
Seq.: 01 - Cumprimento de sentença 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Reintegração/ Manutenção de Posse - Número: 80001 -
Protocolo: FJMJ15010276964 

Er Certidão de Cartócio Expedida 
Termo - Abertura de Volume 

'Lr Certidão de Cartório Expedida 
' Termo - Encerramento de Volume 

Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0009/2015 Data da Disponibilização: 19/01/2015 Data da Publicação: 20/01/2015 Número do Diário: 
1808 Página: 2259 

Remetido ao DJE 
Relação: 0009/2015 Teor do ata: PUB 14/01: Manifeste-se o autor sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado n° 602.2014/085116-4 dirigi-me 
ao endereço: Rua João Frederico Hingst, 150 - Alem Ponte no dia 28/10 às 14h10 e aí sendo fui recebida pelo Sr 
Valdomiro que me informou que mora no local e cuida do imóvel onde funciona as Secretar/as da Cultura e de 
Esportes da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Pelo exposto e por não terem sido fornecidos os meios necessários, 
DEIXEI DE PROCEDER À REINTEGRAÇÃO DA POSSE e devolvo o presente para os devidos fins. O referido é 
verdade e dou fé. Sorocaba, 30 de outubro de 2014. Advogados(s): C/eide Costa Mendes (OAB 115780/SP), Inês 
Rodrigues Leonel (OAB 156019/SP) 

Mandado Devolvido Cumprido Negativo 
PUB 14/01: Manifeste-se o autor sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 602.2014/085116-4 dirigi-me ao endereço: Rua João Frederico 
Hingst, 150 -Alem Ponte no dia 28/10 às 14h10 e aí sendo fui recebida pelo Sr Va/domiro que me informou que 
mora no focal e cuida do imóvel onde funciona as Secretar/as da Cultura e de Esportes da Prefeitura Municipal de 
Sorocaba. Pelo exposto e por não terem sido fornecidos os meios necessários, DEIXEI DE PROCEDER À 
REINTEGRAÇÃO DA POSSE e devolvo o presente para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Sorocaba, 30 
de outubro de 2014. 

Autos no Prazo 

Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - Genérica 

Mandado Urgente Expedido 
Mandado n°: 602.2014/085116-4 Situação: Cumprido - Ato negativo em 04/11/2014 Local: Cartório da 2ª. Vara 
Cível 

Autos no Prazo 

Expedição de documento 
DIG 07/7 

Petição Juntada 
Juntada a petição diversa - Tipo: Petição Intermediária em Reintegração/ Manutenção de Posse - Número: 80000 
- Protocolo: FFPA14000451899 

21/10/2019 11 :30:08 
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Data 
25/03/2014 

24/03/2014 

20/03/2014 

19/03/2014 

24/01/2014 

12/04/2013 

13/05/2008 

08/05/2008 

28/04/2008 

24/04/2008 

07/04/2008 

07/04/2008 

19/03/2008 

13/02/2008 

12/02/2008 

06/02/2008 

29/01/2008 

16/01/2008 

16/01/2008 

26/11/2007 

06/11/2007 

13/06/2007 

01/11/2006 

15/09/2006 

15/09/2006 

28/08/2006 

19/07/2006 

04/07/2006 

09/06/2006 
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Movimento 
Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0161/2014 Data da Disponibilização: 25/03/2014 Data da Publicação: 26/03/2014 Número do Diário: 
1618 Página: 1723 

Remetido ao DJE 
Relação: 0161/2014 Teor do ato: PUB 20/03: Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Intime-se o autor a recolher a 
diligencia do oficial de Justiça e após, expeça-se mandado de reintegração de posse. Int. Advogados(s): Clelde 
Costa Mendes (OAB 115780/SP), Inês Rodrigues Leonel (OAB 156019/SP) 

Remetido ao DJE 
PUB 20/03/2014 

Ü Mero expediente 
PUB 20/03: Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Intime-se o autor a recolher a diligencia do oficial de justiça e após, 
expeça-se mandado de reintegração de posse. Int. 

Conclusos para Despacho 

Mudança de Classe Processual 

Remessa ao Setor 
Remetido ao < Nome do Setor > em TRIBUNAL 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo AG 28/04 

Remessa ao Setor 
Remetido ao SETOR DE COPIAS 

Data da Publicação SIDAP 
V. 02 - Fls. 112: Proc. 730/05 Recebo a apelação de f/s, 108/110 em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo. Às 
contra-razões. Int. Sorocaba, d.supra. ANA MARIA ALONSO BALDY Juíza de Direito 

Despacho Proferido 
V. 02 - Fls. 112: Proc. 730/05 Recebo a apelação de fls. 108/110 em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo. Às 
contra-razões. Int. Sorocaba, d.supra. ANA MARIA ALONSO BALDY Juíza de Direito 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação V 02 

Conclusos para Despacho 
Conclusos para Despacho em 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação v 06/02 

Aguardando Juntada 
Aguardando Juntada 

Aguardando Trânsito em Julgado 
Aguardando Trânsito em Julgado AG 05/02 

Data da Publicação SIDAP 
V.33/10 - fls. 104: Posto isto, julgo PROCEDENTE a ação, com fundamento no art. 1.210, "caput" do CC e ainda 
art. 926 do CPC, para o fim de determinar a reintegração de posse do imovel indicado na inicial, em favor da 
requerente. Condeno a requerida ao pagamentop das despesas processuais e honoráripos do advogado da 
requerente, na ordem de 10% sobre o valor da causa, atualizado. A requerida é Isenta de custas. Após o transito 
em julgado, expeça-se o mandado para a reintegração de posse. PRIC. 

[;_J Sentença Proferida 
V.33/10 - fls. 104: Posto Isto, julgo PROCEDENTE a ação, com fundamento no art. 1.210, "caput" do CC e ainda 
art. 926 do CPC, para o fim de determinar a reintegração de posse do imovel indicado na inicial, em favor da 
requerente. Condeno a requerida ao pagamentop das despesas processuais e honoráripos do advogado da 
requerente, na ordem de 10% sobre o valor da causa, atualizado. A requerida é Isenta de custas. Após o transito 
em julgado, expeça-se o mandado para a reintegração de posse. PRIC. 

lsil 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação V 33/10 

Aguardando Registro de Sentença 
Aguardando Registro de Sentença 05/11 

Conclusos para sentença 
Cone/usos para Sentença em 06/11/06 

Conclusos para sentença 
Cone/usos para Sentença em 

Data da Publicação SIDAP 
V.13/08- ffs.100: Fls.96/ss: indefiro o pedido considerando que, analisando os autos, a questão demanda 
julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC. Int. e els, para sentença. 

Despacho Proferido 
V.13/08- fls.100: Fls.96/ss: indefiro o pedido considerando que, analisando os autos, a questão demanda 
julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC. Int. e els, para sentença. 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação V 13/08 

Conclusos para Despacho 
Cone/usos para Despacho em 17/07 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo 04/07 

Data da Publicação SIDAP 
V 07/05? Ffs. 95: Manifestem-se as partes sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, ou se 
concordam com o julgamento antecipado do feito. 
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Data 
09/06/2006 

02/06/2006 

17/05/2006 

28/04/2006 

04/04/2006 

04/04/2006 

23/03/2006 

24/01/2006 

· 11/01/2006 

22/12/2005 

11/11/2005 

18/10/2005 

13/08/2005 

12/07/2005 

11/07/2005 

16/06/2005 

08/06/2005 

25/05/2005 

17/05/2005 

19/04/2005 

18/04/2005 

14/04/2005 

,4/04/2005 

13/04/2005 

Movimento 
Despacho Proferido 
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V 07/05? Fls. 95: Manifestem-se as partes sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, ou se 
concordam com o julgamento antecipado do feito. 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação V 07/05 

Conclusos para Despacho 
Cone/usos para Despacho em 16/05 

Aguardando Prazo 
AG. 22/4 

Data da Publicação SIDAP 
V4 - Aguardando manifestação em réplica {10 dias). 

'[iJ Despacho Proferido 
V4 - Aguardando manifestação em réplica (1 O dias). 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação v04 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo - AG 27/03 

Aguardando Prazo 
Aguardando Prazo ag 22/01 

Aguardando Encaminhamento de Mandado para Cumprimento 
Aguardando Encaminhamento de Mandado para Cumprimento CX OFICIAL 

Aguardando Digitação 
Aguardando Digitação DAT CIT 

Conclusos 
Cone/usos 

Aguardando Digitação 
Aguardando Digitação mandado DAT 

Data da Publicação SIDAP 
V 02/06 - Fls. 71: Mantenho o despacho agravado pelos próprios fundamentos com que foi proferido. Prossiga-se 
os autos. Int. 

·['.] Despacho Proferido 
V 02/06 - Ffs. 71: Mantenho o despacho agravado pelos próprios fundamentos com que foi proferido. Prossiga-se 
os autos. Int. 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação V02/06 

Conclusos para Despacho 
Cone/usos para Despacho emOB/06 URG (art. 526) 

Aguardando Expedição 
Aguardando Expedição - DAT.CITAÇÃO 

Incidente Recursa! 
Incidente Recursai 602.01.2005.012024-2/000001-000 Instaurado em 17/05/2005 

Data da Publicação SIDAP 
Fls. 62: Trata-se de pedido de reintegração de posse, com liminar, fundado em contrato de comodato. Verlflca-se 
que a ultima notificação enviada à requerida não é recente, data de agosto/2004, portanto, mais de 06 meses, 
indicando que não há urgência na reintegração de posse. Por outro lado, encontra-se instalado no local um centro 
esportivo, situação a ser confirmada pela requerida, de modo que, a reintegração da requerente, de imediato, 
poderia causar transtornos para a população do município. INDEFIRO, pois o pedido liminar. Cite-se a requerida 
para contestar, com as advertências legais. Int. v 14 

Despacho Proferido 
Fls. 62: Trata-se de pedido de reintegração de posse, com liminar, fundado em contrato de comodato. Verifica-se 
que a ultima notificação enviada à requerida não é recente, data de agosto/2004, portanto, mais de 06 meses, 
indicando que não há urgência na reintegração de posse. Por outro lado, encontra-se instalado no local um centro 
esportivo, situação a ser confirmada pela requerida, de modo que, a reintegração da requerente, de Imediato, 
poderia causar transtornos para a população do município. INDEFIRO, pois o pedido liminar. Cite-se a requerida 
para contestar, com as advertências legais. Int. v 14 

Aguardando Publicação 
Aguardando Publicação V14 ALEXANDRE 

Conclusos para Despacho 
Cone/usos para Despacho URGENTE 

Processo Distribuído 
Processo Distribuído por Sorteio p/ 2a, Vara Cível 

Petições diversas. 
,;:f 

Data 

11/04/2014 
05/03/2015 
15/07/2015 
27/01/2016 
22/07/2016 

Petição Intermediária 
Petições Diversas 
Petições Diversas 
Petição Intermediária 
Petição Intermediária 

Tipo 

Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças,, 
Rec:é:bido em Classe 

Página 4.de 5 21/10/2019 11:30:08 



Agravo de Instrumento (0057405-61.2005.8.26.0602) 17/10/2005 
01/07/2015 
01/07/2015 

Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (0010830-38.2018.8.26.0602) 
Cumprimento de sentença - 00001 

Apensos, Entranhados e Unificados"· 
Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo. 

Audiências 0. 

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo. 

Histórico de classes 

Data 

24/05/2018 
01/05/2012 

12/04/2013 

Tipo 

Evolução 
Inicia! 

Evolução 

Classe 

Procedimento Comum Cível 
Possessórias em Geral(Reintegração, Manutenção, 
Interdito) 
Reintegração/ Manutenção de Posse 

Área 

Cível 
Cível 

Cível 

Desenvo!vído pe!a Softplan em pdrccria corn a Secretaria de Tecnologia da Informação ·· STJ 
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Identificar-se 

> Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos do 2ºGrau 

·consulta de Processos do 2ºGrau 

Dados para Pesquisa . ,,,,, 

Seção: 

Pesquisar por: 

Número do Processo: 

Dados do Processo 

Processo: 

Classe: 

Área: 

Assunto: 

Origem: 

Distribuição: 

Relator: 

Revisor: 

Volume / Apenso: 

Outros números: 

Valor da ação: 

1 Todas as seções vi 
j Número do Processo vi 
@ Unificado O Outros 

19091208-34.2008 lls.25 tloooo 1 

9091208-34. 2008.8.26. 0000 (994. 08 .085690-0) Encen·ado 

Apelação Cível 

Cível 

DIREITO CIVIL-Coisas-Posse-Esbulho /Turbação/ Ameaça 

Comarca de Sorocaba / Foro de Sorocaba / 2ª. Vara Cível 

Sª Câmara de Direito Público 

NOGUEIRA DIEFENTHALER 

MARIA LAURA TAVARES 

1 / 1 
0785774.5/5-00, 73005, 1202405 

6.650,00 

Última carga: Origem: Serviço de Process. de Recursos de Dir. Público/ SJ 4.10 - Serv. de Preces. de Rec. aos Tribunais 
Superiores do 1° ao 4º Gr. de Câm. de Dir, Público. Remc:ssa: 18/12/2013 

Destino: Foro/ Fórum de Sorocaba. Reccb;mentc; 18/12/2013 

Apensos / Vinculados 
Wf"" 

Nº processo 

416.342-5/7 

A/V 
A 

Volume 

1 

Números de 1ª Instância 
:,'!7' 

Folhas Classe 

Nº de 1 11 instância Foro Vara Juiz 

12024/2005 Foro de Sorocaba 2ª. Vara Cível Ana Maria Alonso Baldy 

Partes do Processo 
Apelante: Prefeitura Municipal de Sorocaba 

Advog~dc: Luiz Ange!o Verrone Quilici 
Advogado: Ruy Elias Medeiros Junior 
Advogado: Vilton Luis da Silva Barboza 
Advogado: Anesio Aparecido Uma 

Apelado: Ceagesp Companhia de Entrepostos e Armazens Gerais de Sao Paulo 
Advogado: Gabriel Ribeiro Alves 

Movimentações,,, 
Exibindo todas as movimentações. >>Listar somente as 5 últimas. 

Data 
18/12/2013 

18/12/2013 

08/10/2013 

09/09/2013 

20/04/2013 

Movimento 
Remetidos os Autos para Vara de Origem 

Certidão 
Decorreu o prazo legal sem ínterposição de agravo em recurso especial .. 

Publicado em 
Disponibilizado em 07/10/2013 Tipo de pub/lcação: Despacho Número do Diário Eletrônico: 1514 

Recebidos os Autos no Processamento de Recursos - Com Despacho 

Remetidos os Autos para Processamento de Recursos - Com Despacho 
Com apenso 

Obs. 

Agravo de 
Instrumento 

Obs. 
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Data 
19/04/2013 

27/04/2012 

26/04/2012 

26/04/2012 

24/04/2012 

22/03/2012 

16/03/2012 

15/03/2012 

15/03/2012 

29/02/2012 

06/02/2012 

03/02/2012 

03/02/2012 

27/09/2011 

15/09/2011 

08/09/2011 

01/09/2011 

31/08/2011 

29/08/2011 

29/08/2011 

24/08/2011 

18/08/2011 

17/08/2011 

08/08/2011 

08/08/2011 

08/08/2011 

13/07/2011 

12/07/2011 

11/07/2011 

08/10/2009 

18/08/2009 

18/08/2009 

º16/07 /2009 

02/05/2009 

02/05/2009 

29/01/2009 

06/11/2008 

Página2 de 3 

Página2 de 3 

Movimento 
'(if Recurso Especial 
' ''· Inadmito, pois, o recurso especial. São Paulo, 18 de abril de 2013. SAMUEL JÚNIOR Desembargador Presidente da 

Seção de Direito Público 

Recebidos os Autos pela Coordenadoria de Gabinetes da Presidência 

Remetidos os Autos à Coordenadoria de Gabinete da Presidência da Seção de direito Público - Conclusão 

Documento 
Juntado protocolo n° 2012.00278903-4, referente ao processo 9091208-34.2008.8.26.0D00/90002 - Juntada de 
Substabelecímento 

Documento 
Juntado protocolo n° 2012.00344283-1, referente ao processo 9091208-34.2008.8.26.0000/90003 - Contra
Razões 
Recebidos os Autos do Advogado 

Entrega em carga/vista 
07/07 

Publicado em 
Disponibilizado em 14/03/2012 Tipo de publicação: Vista Número do Diário Eletrônico: 1143 

Publicada em 
Disponibilizado em 14/03/2012 Tipo de publicação: Vista Número do Diário Eletrônico: 1143 

Vista 
Vista ao Apelado para apresentar Contrarrazões ao Recurso Especial no prazo de 15 dias. 

Recebidos as Autos pelo Processamento de Recurso 

Remetidos os Autos para Processamento de Recursos aos Trib. Superiores 

Documento 
Juntado protocolo nº 2011.01132518-6, referente ao processo 9091208-34.2008.8.26.0000/90001 - Recurso 
Especial Cível (Petição Avulsa) 

Documento 
Juntado protocolo n° 2011.00801393-7, referente ao processo 9091208-34.2008.8.26.0000/90000 - Intimação de 
Advogados/Procurador 

Publicado em 
Disponibilizado em 14/09/2011 Tipo de publicação: Intimação de Acórdão Número do Diário Eletrônico: 1037 

Publicado em 
Disponibilizado em 06/09/2011 Tipo de publicação: Julgados Número do Diário Eletrônico: 1032 

Acórdão registrado 
Acórdão registrado sob n° 20110000162546, com 4 folhas. 

(I Ac~rdão Finalizado 
Acordão - Dr Helton 

Não-Provimento 

Julgado 
Negaram provimento ao recurso. V. U. 

Publ!cado em 
Disponibilizado em 23/08/2011 Tipo de publicação: Próximos Julgados Número do Diário Eletrônico: 1022 

Inclusão em pauta 
Para 29/08/2011 

Recebidos os Autos à Mesa 

Remetidos os Autos para Processamento Grupos e Câmaras - A mesa 
À mesa 5408/ND 

Recebidos os Autos pelo Revisor 
Maria Laura Tavares 

Remetidos os Autos para Magistrado - Revisor com Passagem de Autos 

Recebidos os Autos pelo Relator 
Nogueira Dlefenthaler 

Remetidos as Autos para o Relator (Conclusão) 

Processo Incluído no SAJ-SG 
SJ 2.2.4 - Serv. de Proces. do Acervo de Dir. Público 

Movimentações Diversas 
PET.PROT.N.741941-2 - INT.PROC.- PREF.SOROCABA(SALA 13) 

Movimentações Diversas 
REMETIDOS - ACERVO DE DIREITO PUBLICO 

Juntada de Petição 
J. PET. PROT, N. 741941-2 

Remetidos os Autos para o Magistrado (Conclusão) 
010738 CLS. AO DES. RELATOR REINALDO MILUZZI - se - NOS TERMOS DO ART,3, PAR.4, DA RESOLUÇÃO 
204/2005. 

Movimentações Diversas 
REMETIDOS - AO ACERVO DIREITO PUBLICO 

Juntada de Petição 
J. PET. N. 83432-0 

Movimentações Diversas 
PET PROT 83432 - INT ADV - SOROCABA - SALA 13 

21/10/2019 12:42:59 



Data 

06/09/2008 

25/06/2008 

25/06/2008 

24/06/2008 

27/05/2008 

21/05/2008 

21/05/2008 

Movimento 
Remetidos os Autos para o Magistrado (Conclusão) 
CLS. AO DESEMBARGADOR AUGUSTO AMARAL MELLO SC. 

Processo Distribuído 
DIST. AO DESEMBARGADOR AUGUSTO AMARAL MELLO 5C. 

Movimentações Diversas 
REMETIDOS - ACERVO DIREITO PUBLICO 

Juntada de Petição 
J. PET. N. 611450 

Movimentações Diversas 
PET.PROT.N.611450 - INT.PROC. - PREF.SOROCABA (SALA 13) 

Processo Distribuído / Redistribuído 
REMESSA A DISTRIBUICAO 

Movimentações Diversas 
190508 C 138 F E 1 AP C 80 F (AI N 416347-5/7) CONF CERT 

Entrado em 
ENTRADO EM 

Subprocessos e Recursos 
D?' 

Não há subprocessos ou recursos vinculados a este processo. 

Petições diversas 

Data 

08/08/2011 
03/11/2011 
16/03/2012 
02/04/2012 

t:!i"" 

Intimação de Advogados/Procurador 
Recurso Especial Cível (Petição Avulsa) 
Juntada de Substabeleclmento 
Contra-Razões 

Tipo 

Composição do Julgamento.". 
Participação 

Relator 

Revisor 

Julgamentos,,, 
Data 

29/08/2011 

Página 3 de 3 

Magistrado 

Nogueira Diefenthaler (14883) 

Maria Laura Tavares (5408) 

Franco Cocuzza 

Situação do julgamento 

Julgado 

Decisão 

Negaram provimento ao recurso. V. U. 

Desenvolvido pela Softplan em parceria com a Secretaría de Tecnología da Informação - STI 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Registro:2011.0000162546 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9091208-

34.2008.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante é apelante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA sendo apelado CEAGESP 

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO. 

ACORDAM, em 5' Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: 11Negaram provimento ao recurso. V. U. 11
, de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores e FRANCO 

COCUZZA (Presidente) e MARJA LAURA TAVARES. 

São Paulo, 29 de agosto de 2011 

NOGUEIRA DIEFENTHÃ.LER 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Voto n° 14883 
Processo 9091208-34.2008.8.26.0000 
Apelante: Prefeitura Municipal de Sorocaba 
Apelados: CEAGESP - Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo 
Comarca de Sorocaba 
Juiz prolator: Ana Maria Alonso Baldy 
5ª Câmara de Direito Público 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CEAGESP -
ÁREA CEDIDA EM COMODATO À 
MUNICIPALIDADE - VENCIMENTO DO 
CONTRATO - RETOMADA. CEAGESP que 
pretende retomar posse de área cedida em 
comodato à Municipalidade de Sorocaba -
Contrato vencido, com interesse de retomada 
manifestado em notificação - Mora da 
Administração desde então - Ausência de boa
fé - Procedência da lide. Sentença mantida. 
Recurso desprovido. 

Vistos 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SOROCABA apela nos autos da ação de reintegração 

de posse ajuizada pela COMPANHIA DE 

ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO 

da r. sentença de fls. 102/104 cujo relatório integro a 

este voto, por meio da qual a D. Magistrada houve 

por bem julgá-la procedente. 

Inconformando-se dela recorre 

Apelação 9091208-34.2008.8.26.0000 
Origem: 2º. Vara Cível - 511 Câmara de Direito Público 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

buscando reformá-la. 

Neste passo está a sustentar que está 

de boa-fé na posse do imóvel e que há interesse 

público em permanecer no local. Pugna assim pela 

improcedência da lide. 

Recurso recebido em seus efeitos 

regulares e devidamente contraditado. 

É o relatório. Passo ao voto. 

O recurso não comporta provimento. 

De fato, forçosa a tese de que a 

Municipalidade se encontra no imóvel da autora 

imbuída de boa-fé. 

O documento de fls. 52/53 demonstra 

que desde o ano de 2002 a CEAGESP manifestou o 

interesse de retomar o imóvel, uma vez que vencido 

o prazo do comodato desde o ano de 1999; Logo, 

desde então a posse da recorrente - que era mansa e 

pacífica passou a ser resistida e, 

conseqüentemente, de má-fé. Este fato acabou por 

autorizar o manejo da referida ação, cujo objetivo é 

claro e merece ser acolhido: retomar a posse do bem. 

A alegação de que há interesse 

Apelação 9091208-34.2008.8.26.0000 
Origem: 2ª. Vara Cível - 5ª Câmara de Direito Público 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

público na ocupação do bem pela Municipalidade não 

altera em nada o cenário; O legítimo proprietário 

detém o direito de retomar a posse do bem quando 

alguém o ocupa ilegalmente, independentemente da 

destinação que o ocupante a dava. Caso realmente 

haja interesse público, poderá a Municipalidade 

expropriar a área, considerando que a CEAGESP é 

sociedade de economia mista exploradora de 

atividade econômica, havendo inclusive interesse 

manifesto em aliená-la (fls. 60/61), o que demonstra 

não mais ser essencial às suas atividades. 

Posto isso, voto no sentido do 

desprovimento do recurso. 

NOGUEIRA DIEFENTHÃLER 
RELATOR 

Apelação 9091208-34.2008.8.26.0000 
Origem: 2ª. Vara Cível - 5ª Câmara de Direito Público 
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:}/~,.J: Prefeitura de 
. :♦: .. · ... SOROCABA 
~-~ .. ~ . 

SECRETARIA DA SEGURANÇA 

E DEFESA CIVIL 

Ao Sr. Daniel Fernandes Filho 

Relatório Observatório nQ 0142/2019 - LAL 

Rcf.: Requerimento 2.154- D.D. Vereador Fernando Dini 

Assunto: Dados de atendimentos da Guarda Civil Municipal na região do Jardim Cruzeiro do 

Sul 

Confo1me solicitado acerca dos atendimentos efetuados pela Guarda Civil Municipal na 

região em questão informo que tivemos 74 registros até a presente data conforme segue: 

• . . 

li=====º=ª=sc=r=iç=ãº===sl=JA=Ns,=F=E-V ~~~, JUN I JUL AGO SET OUT Total Geral 
Averiguação O O ~ O O O O 1 O [I] 1 

laaC=o=m==u=ni=d=ad=e=S=e=gu=r=a=1,=J =sl==o-:==0==1ITJ 5 OJ[TI 7 1 6 4 35 

Corte de Arvore O O ~ O [J:J[f] O O O O 1 

i,.,.=~m=:t=~=. ~=:=:= •. aaª,=nt=.º= •. E=s=c=o=la=r{=
2

}= .•. =!.:=.=:= ... =. :" ..• = .• =:=:I : 1 : L ; •• ~ ,.: .. 'A~'.• .L , ~; 
(1) Comunidade Segura: viatura permanece em posto fixo no local; 
(2) Patrulhamento: viatura desloca-se dentro do perfmetro no local. 

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protesto de elevada 

estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

- dº
Observatório de Segurança 

Sorocaba, 16 de outubro de 2019 
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