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CCF, 09 de novembro de 2.017.
Prezado Associado(a)
Vimos pela presente esclarecer os relevantes motivos que nos obriga a
onerar os associados com despesas extra-administração.
Tratamos aqui de uma ação trabalhista sob nº 0000510-41.2011.5.15.0145
PJe, movida pelo ex prestador de serviços de eletricidade, que promoveu contra o Clube
uma ação temerosa e inverídica, entretanto, pela falta de provas, sucumbimos.
Por tudo que contestamos, nos faltaram a prova maior, aquela que fulminaria
com as absurdas pretensões do autor da ação, que seriam as Notas Fiscais que
deveriam, deveriam mais não foram, fornecidas na contraprestação dos pagamentos.
Pagamentos eram feitos sem as respectivas notas fiscais da "suposta" pessoa
jurídica prestadora de serviços, abrindo assim a possibilidade de futura ação trabalhista
com indubitável chance de sucesso, não existe autônomo sem vínculos, no caso em tela,
a exigência da nota fiscal de serviço era mais alta relevância.
Os pagamentos feitos ao mesmo, mensalmente, sem a contraprestação da
nota fiscal dos serviços, transformou um "prestador" em "empregado" cujo vínculo
empregatício, foi reconhecido e declarado na R. Sentença do processo.
Salientamos que, os períodos reclamados não fizeram parte desta gestão,
entretanto, mais uma vez, perderemos a oportunidade de fazer investimentos em prol da
entidade para seus associados, para pagarmos a conta que não demos motivos.
Nos termos do "Auto de Penhora" lavrado pelo Srª. Oficiala de Justiça, foram
penhorados e bloqueados: 03 tratores, 02 caminhões, 02 pickups, 01 veículo de passeio,
01 retroescavadeira e moto, cujo lote restou avaliado em R$155.000,00 (cento e
cinquenta e cinco mil reais), valor esse que para arrematação do lote, poderá ser vendido
por até 60% do referido valor, restando ainda, numa eventual alienação do referido lote,
mais da metade da dívida no processo à ser paga.
Considerando que o valor executado no processo atinge o montante de
R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) podendo chegar à R$270.000,00
(duzentos e setenta mil reais) nos próximos 60 dias, a Diretoria houve por bem, tentar
estancar referida correção, e, numa última e difícil tentativa, ofertamos uma proposta de
parcelamento do débito da seguinte forma:
Pagaremos a importância de R$198.000,00 (cento e noventa e
oito mil reais);
03 parcela de R$10.000,00 (dez mil reais) 25/11/2017, 25/12/2017
e 25/01/2018
14 parcelas de R$12.000,00 (doze mil reais) a partir do dia
25/02/2018, e 30 dias após a última parcela deveremos recolher
Estr. Municipal Nemésio Dário dos Santos, s/n, Bairro: Moenda – Itatiba - SP
CEP: 13.252.755 – Pabx: (11) 4538-7622/ 7630/ 7631 e 4487-9166
CNPJ: 51.308.690/0001-81 – Insc.Est. Isento

CLUBE DE CAMPO FAZENDA
www.clubedecampofazenda.com.br
E-mail:secretaria@clubedecampofazenda.com.br
os encargos previdenciários, PIS, e Custas Processuais, cujo
montante será apurado na época.
Considerando o valor acordado no processo, foi apresentado pela
Diretoria ao Conselho Deliberativo em Assembleia do Conselho no dia 21/10/2017, um
custo para o rateio entre os associados remidos e associados proprietários, detentores de
direitos e obrigações perante o Clube, no qual foi aprovado em sua totalidade pelo
Egrégio Conselho Deliberativo do Clube de Campo Fazenda conforme descrição abaixo:
Valor do débito acordado nos autos
Fator de Inadimplência 25%
Subtotal
Custo de cobrança e emissão boletos em 03 vezes
03 boletos por associado x 2,053 x R$2,71 cada
Total a ser rateado entre 2053 associados

R$ 198.000,00
R$ 49.500,00
R$ 247.500,00
R$ 16.690,89
R$ 264.190,89

(duzentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa reais e oitenta e nove centavos)

R$264.190,83 / 2.053 = R$128,68 / 03 = R$42,89 cada parcela, para
pagamento em 15/11/2017, 15/12/2017 e 15/01/2018.
Segue tabela abaixo dos títulos ativos:

Títulos Patrimoniais
Títulos Ativos
Em dia
Em Atraso

843
465
378

Títulos Remidos Cadastro
Total Ativos
Em dia
Em Atraso

1210
1061
149

Total Títulos Ativos = 2053
Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamoslhe nosso cordial e sincero apreço de estima e consideração.

Diretoria
Estr. Municipal Nemésio Dário dos Santos, s/n, Bairro: Moenda – Itatiba - SP
CEP: 13.252.755 – Pabx: (11) 4538-7622/ 7630/ 7631 e 4487-9166
CNPJ: 51.308.690/0001-81 – Insc.Est. Isento

