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LEI MUNICIPAL Nº 1.321/2009

“QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A FIRMAR ACORDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
024.08.001.257-8,  EM  TRAMITAÇÃO  PELA
SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA –
ES, QUE TEM COMO PARTE AUTORA ESCELSA –
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A E
PARTE  RÉ  ESTE  MUNICIPIO,  DANDO  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

O  PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que a
Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar
acordo de pagamento parcelado do débito cobrado nos autos do processo
nº 024.08.001.257-8, em tramitação pela Sexta Vara Cível da Comarca
de Vitória – ES, que é movido por ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS
ELÉTRICAS S/A em face deste Município.

Art. 2º -  O acordo de que trata esta Lei deverá ser firmado
para pagamento da importância de R$ 613.004,88 (seiscentos e treze
mil e quatro reais e oitenta e oito centavos)  em 45 (quarenta e
cinco) parcelas fixas mensais e sucessivas no valor de R$ 13.622,33
(treze mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos)
cada uma e nos exatos termos do anexo único desta Lei Municipal, que
dela é parte integrante.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro – ES, em 16 de abril de
2009.

FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO

Prefeito Municipal

Referência: Projeto de Lei nº012/2009
Protocolo nº423/09
Datado de 16 de abril de 2009
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ANEXO ÚNICO

“ESPIRITO  SANTO  CENTRAIS  ELETRICAS  S/A  –  ESCELSA,  doravante
denominada  primeira transatora,  qualificada nos autos da  AÇÃO DE
COBRANÇA ajuizada em face de MUNCÍPIO JERÔNIMO MONTEIRO, denominada
segundo transator, por seus advogados munidos de poderes expressos
para celebrar transação, vêm, perante V.Exa., entabular a presente

TRANSAÇÃO

Nos termos e condições abaixo formuladas, permitindo o cumprimento
voluntário da obrigação pelo devedor:

DO RECONHECIMENTO DO DÉBITO

CLÁUSILA PRIMEIRA – O segundo transator CONFESSA perante a primeira
transatora,  a  divida  de  R$  1.339.164,69  (um  milhão,  trezentos  e
trinta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove
centavos) referente ao inadimplemento das faturas de energia dos CDC
nº  145765-9,  período  de  abril  a  dezembro  de  1998,  janeiro  e
fevereiro de 2004, maio a novembro de 2004 e outubro de 2007; CDC nº
07318502,  período  de  junho  a  outubro  de  2002  e  CDC  nº  1457713,
período de outubro de 1999 a junho de 2001, atualizada até 01 de
dezembro de 2007.

DA FORMA, DO TEMPO E LUGAR DO PAGAMENTO

CLÁUSULA  SEGUNDA  –  O  segundo  transator  propõe  e  a  primeira
transatora aceita que a divida reconhecida na CLÁUSULA PRIMEIRA seja
reduzida para R$ 613.004,88 (seiscentos e treze mil e quatro reais e
oitenta e oito centavos), comprometendo-se a pagá-la em 45 (quarenta
e  cinco)  parcelas  fixas,  iguais,  mensais  e  sucessivas  de  R$
13.622,33 (treze mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e
três  centavos)  que  serão  faturadas  através  de  boletos  bancários
autônomos  emitidos  pelo  primeiro  transator  após  a  assinatura  do
presente  termo,  tendo  o  débito  original  sido  reduzido  somente  a
titulo  de  transação  judicial  e  com  validade  restrita  a  sua
homologação.

CLÁUSULA  TERCEIRA  – Em  caso  de  desligamento  superveniente  das
unidades consumidoras do segundo transator, o pagamento deverá ser
efetuado através de boletos bancários autônomos a serem emitidos
pela primeira transatora.

CLÁUSULA  QUARTA –  As  autenticações  lançadas  sobre  as  faturas  de
energia ou boletos autônomos, constituirão, para os efeitos legais,
comprovantes  de  QUITAÇÃO  da  respectiva  parcela,  ressalvado  à
primeira transatora a verificação do efetivo ingresso dos créditos
em suas respectivas contas.
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DA MORA E SUAS CONSEQUÊNCIAS

CLÁUSULA  QUINTA –  Em  caso  de  mora  no  pagamento  de  qualquer  das
parcelas  entabuladas  nesta  transação,  pagará  o  segundo  transator
multa de 2% (dois por cento), além de juros mensais de 1% (um por
cento) e correção monetária calculada pelo INPC – IBGE ou índice que
porventura o substitua.

CLAUSULA  SEXTA –  O  atraso  no  pagamento  de  03  (três)  parcelas
consecutivas  ou  alternadas,  implica  no  vencimento  automático  e
antecipado  de  toda  a  dívida  por  seu  valor  de  origem,  conforme
descrito na  CLÁUSULA PRIMEIRA, autorizando a primeira transatora a
executa-lo  de  uma  só  vez,  acrescido  de  juros  legais  e  correção
monetária a partir da subscrição da presente transação, abatidas as
parcelas que já tiverem sido comprovadamente quitadas.

DO COMPROMISSO DE MANTER AS CONTAS MENSAIS EM DIA

CLÁUSULA  SÉTIMA –  Sem  o  prejuízo   do  pagamento  das  parcelas
acordadas na presente transação se compromete o segundo transator a
manter rigorosamente em dia o pagamento das contas referentes aos
consumos mensais de energia.

CLÁUSULA OITAVA – Em caso de atraso no pagamento de qualquer conta
de energia mensal o segundo transator, de logo, reconhece o direito
da primeira transatora promover a suspensão de seu fornecimento de
energia – observado o pré-aviso na Resolução nº 456/2000 da ANEEL ou
nas que a substituam, comprometendo-se a não criar qualquer embaraço
a que tal medida seja efetivada.

CLAUSULA  NONA – A eventual tolerância da primeira transatora com
pertinência  ao  descumprimento  de  qualquer  cláusula  da  presente
transação  pelo  segundo  transator  não  poderá  de  nenhum  modo,  ser
interpretado como renúncia aos direitos pactuados neste instrumento.

DOS HONORÁRIOS E CUSTAS

CLÁUSULA DÉCIMA – Cada transator arcará com os honorários de seus
respectivos patronos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As custas remanescentes, se houverem,
serão suportadas pelo segundo transator.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA –  Requerem  as  partes  seja  homologada  a
presente transação, extinguindo-se o presente feito com julgamento
do mérito na forma dos arts. 841 e seguintes do Código Civil de 2006
e art. 269, III, do CPC.
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CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA –  Desde  que  a  presente  TRANSAÇÃO seja
homologada nos exatos termos ora entabulados, as partes renunciam à
faculdade processual de recorrerem da sentença homologatória a fim
de que sobre ela opere imediatamente a preclusão lógica e forme-se a
coisa julgada material.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Por estarem de acordo com os termos da
presente transação e por constituir ela  MANIFESTAÇÃO LIVRE DE SUAS
VONTADES DECLARADAS PERENTE O JUIZO  firmam o presente termo em três
vias,  em  caráter  IRREVOGÁVEL  e  IRRETRATÁVEL,  requerendo  seja
homologada por sentença a fim de que produza os efeitos jurídicos a
que se destina.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro – ES, em 16 de abril de
2009.

FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO

Prefeito Municipal
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