
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA    VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO

ALEGRE:

 

 

                            

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

Distribuição preferencial a 15ª ou 16ª vara cível - Provimento nº 39/93 -CGI

 

                                                                                  

O , pelaMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, com endereço na Rua

Santana, nº 440, 8º andar, Bairro Santana, nesta Capital, CNPJ nº 93.802.833/0001-57,

endereço eletrônico pjconsumidorpoa@mprs.mp.br, propõe AÇÃO COLETIVA DE

 em desfavor das seguintesCONSUMO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

empresas - pessoas jurídicas - (tabela 1) e respectivos sócios - pessoas físicas - (tabela

2): 

EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO SÓCIOS
ENDEREÇO PARA

CITAÇÃO

GÊNESIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

07.643.436
/0001-48

ATIVA
JAIME BÁRIL
RENATO BÁRIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131
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JRD NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.

00.358.513
/0001-79

ATIVA
JAIME BÁRIL
RENATO BÁRIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131

DRJ ADMINISTRAÇÃO DE
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

00.192.893
/0001-14

ATIVA
FISCHÉL BÁRIL
ANNE SHIRLEY BÁRIL
JAIME BÁRIL

Rua Gonçalo de
Carvalho, 401/1501,
Bairro Floresta, Porto
Alegre /RS, CEP 90035-170

LOTEAMENTO PRAIA
A T L Â N T I D A  –
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA.

04.743.594
/0001-81

ATIVA

JRD NÉGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
JAIME BÁRIL (saída

em 06.06.2016)
HENRI MALTZ

SCLOVSKY (saída em
06.06.2016)

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131

XANGRI-LÁ BEIRA MAR –
EMPRRENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.

06.033.185
/0001-17

ATIVA
JRD NÉGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS LTDA.
JAIME BÁRIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131

OHR EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.

13.790.839
/0001-12

ATIVA

G Ê N E S I S
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
JAIME BÁRIL
RENATO BÁRIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131

SHEMOT EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

18.208.275
/0001-80

ATIVA

G Ê N E S I S
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
JAIME BÁRIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131

SOLEL EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.

19.297.433
/0001-89

ATIVA

G Ê N E S I S
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
JAIME BÁRIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131

BINIAN EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.

20.248.952
/0001-36

ATIVA

G Ê N E S I S
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
JAIME BÁRIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131
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LEVENIN EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.

21.442.542
/0001-94 ATIVA

JAIME BÁRIL
CINTIA DA SILVA

BRINO BARIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131

BAIT EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.

21.442574
/0001-90

ATIVA
JAIME BÁRIL
CINTIA DA SILVA

BRINO BARIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131

ATID EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

21.975.858
/0001-41

ATIVA

G Ê N E S I S
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
JAIME BÁRIL

Rua Castro Alves, 257
/201 ,  Ba i r ro
Independência, Porto
Alegre
/RS, CEP 90430-131

RENATO BARIL - EIRELI
19.308.258

/0001-88
ATIVA RENATO BÁRIL

Avenida Taquara, 350
/501, Bairro Petrópolis,
Porto Alegre
/RS, CEP 90460-210

BARIL E BARIL LTDA.
03.053.475

/0001-34
ATIVA

FISCHEL BÁRIL
ANNE SHIRLEY BÁRIL

Rua Gonçalo de
Carvalho, 401/1501,
Bairro Floresta, Porto
Alegre /RS, CEP 90035-170

SÓCIO (A) CPF ENDEREÇO PARA CITAÇÃO

ANNE SHIRLEY BARIL
374.910.160-

49
Rua Gonçalo de Carvalho, 401/1501, Bairro Floresta, Porto Alegre/RS,

CEP 90035-170

CINTIA DA SILVA BRINO
BARIL

933.097.750-
20

Rua Castro Alves, 257/201, Bairro Independência, Porto Alegre/RS,
CEP 90430-131

FISCHEL BARIL
069.812.080-

91
Rua Gonçalo de Carvalho, 401/1501, Bairro Floresta, Porto Alegre/RS,

CEP 90035-170

JAIME BARIL
893.832.810-

49
Rua Castro Alves, 257/201, Bairro Independência, Porto Alegre/RS,

CEP 90430-131

RENATO BARIL
808.546.300-

82
Avenida Taquara, 350/501, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP

90460-210

em razão dos fatos e fundamentos jurídicos que seguem:
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1. DOS FATOS:

A presente ação coletiva de consumo tem origem no Inquérito Civil nº

01631.001.650/2018, instaurado nesta Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do

Consumidor, tendo por objeto a apuração de danos aos consumidores provenientes da

venda de imóveis na planta, cujas obras foram abandonadas ou sequer iniciadas.

O inquérito civil foi instaurado a partir de reclamação apresentada por um grupo

de consumidores noticiando que adquiriram imóveis na planta que não foram

entregues nos prazos estipulados (Ev. 3, p. 491 e ss.).

Narraram que o Grupo Econômico Báril vendeu centenas de imóveis no litoral

gaúcho cujas obras não foram finalizadas ou sequer foram iniciadas. Relataram que no

empreendimento “LAS OLAS” foram construídas apenas algumas casas e nos

empreendimentos “COSTERO” e “LAGUNE” não tiveram início as obras. Segundo a

reclamação inaugural, há mais de quatrocentas ações judiciais individuais tramitando

contra o Grupo Econômico Báril em razão do atraso nas obras e da não entrega dos

imóveis.

As unidades imobiliárias foram vendidas por valores que variavam entre

R$100.000,00 e R$400.000,00, gerando um crédito de mais de R$50.000.000,00

(cinquenta milhões de reais) à Báril. Não obstante a vultosa quantia recebida pelos réus,

não foram encontrados ativos nas ações individuais ajuizadas pelos consumidores

lesados.

Segundo depoimento colhido, “as contas das empresas estão zeradas, sendo que,

raramente, consegue-se bloquear valores irrisórios. Ainda, constata-se que dos bens

penhoráveis encontrados em nome das empresas, há somente um veículo Fiat Uno 2012,
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com mais de 10 restrições, bem como um pequeno escritório, localizado na Rua Andrade

Neves, n. 59, no centro de Porto Alegre, o qual possui apenas algumas cadeiras,

computadores antigos e mesas, servindo de sede para as empresas do Grupo

Econômico...”.

Ainda trouxeram informações detalhadas sobre o estado em que se encontram

as obras nos empreendimentos ofertados nos últimos anos pela Báril.

Com relação ao empreendimento “LAS OLAS”, aduzem que o Ministério Público

Federal ajuizou ação civil pública n.º 5000168-51.2014.4.04.7121 contra o Grupo

Econômico Báril em razão de danos ambientais (edificação em área de preservação

permanente). Está em discussão eventual demolição de unidades habitacionais por

terem sido construídas em áreas de preservação permanente.

No tocante aos empreendimentos “LAGUNE” e “COSTERO”, informam que as

obras sequer foram iniciadas, apesar de os prazos de entrega terem sido previstos para

os anos de 2017 e 2018. Sobre o “LAGUNE”, há inclusive ação de rescisão contratual

ajuizada pelo proprietário do terreno, Sr. Loreno Romeu Schenkel, contra a Báril por

não ter recebido os valores acordados quando da venda (Ev. 3, p. 297 e ss).

Foi juntada também na reclamação inaugural certidão eletrônica de ações

trabalhistas ajuizadas contra o Grupo Econômico Báril, bem como pedido de assistência

judiciária gratuita requerida pela empresa Gênesis nos autos de uma ação individual,

sob alegação de dificuldade financeira enfrentada pelas empresas e sócios do Grupo

Econômico Báril (Ev. 03, p. 937 e ss.).

A seguir, são elencadas as diversas reclamações de consumidores dirigidas ao

Ministério Público contra o Grupo Econômico Báril: 
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Consumidores lesados: Valor da unidade
autônoma:

Condomínio: Localização
nos autos:

MARCOS BOEIRA DOS REIS e DEISE ZIPPERER
MASCARENHAS

R$107.870,00 LAS OLAS
Ev. 03, p. 03. e

ss.

MATHEUS SILVEIRA R$ 186.018,00 LAGUNE
Ev. 03, p. 23 e

ss.

RENATO SOUZA SILVA E LIARA XAVIER DUARTE R$130.755,00 LAS OLAS
Ev. 03, p. 71 e

ss.

RONALDO SANTOS CALIPO R$ 119.780,00 COSTERO
Ev. 03, p. 81 e

ss.

ANGELO MIGUEL PIEDRAS CORREA
Sem informação

nos autos
LAGUNE

Ev. 03, p. 107
e ss.

SERRARIA CAMINHO DO MEIO LTDA.
Sem informação

nos autos
Sem informação

nos autos
Ev. 03, p. 110

e ss.

MILTON FONTANA
Sem informação

nos autos
Sem informação

nos autos
Ev. 3, p. 114 e

ss.

YARA REGINA BLANCO PINTO ZAMBERLAN
Sem informação

nos autos
Sem informação

nos autos
Ev. 3., p. 120 e

ss.

PAULO ANTONIO ROHERS E VIRGÍNIA SILVA ROHERS R$ 22.157,00
Sem informação

nos autos
Ev. 03, p. 304

e ss.

NICEIA FATIMA CANTARELLI R$150.980,42
Sem informação

nos autos
Ev. 03, p. 393

e ss.

ALEXANDRE LUIZ BORTOLINI
Sem informação

nos autos
LAS OLAS

Ev. 03, p. 400
e ss.

EDUARDO RAPACH RODRIGUES
Sem informação

nos autos
LAGUNE

Ev. 03, p. 410
e ss.

ENIO FERNANDES FERNANDES E DIONÉIA FERNANDES
Sem informação

nos autos
LAS OLAS

Ev. 03, p. 415
e ss

FRANCISCO ESPÍNDOLA E TENIR OLIVEIRA ESPÍNDOLA
Sem informação

nos autos
LAGUNE

Ev. 03, p. 423
e ss.

HELENA KUGEL LAZZARIN R$80.329,28 LAS OLAS
Ev. 03, p. 428

e ss.

IGOR FABIANO DA SILVA CLEZAR
Sem informação

nos autos
LAGUNE

Ev. 03, p. 432
e ss.

RAFAEL NICHELE E RENATA AVILA DE ALMEIDA LIMA R$340.119,00 LAS OLAS
Ev. 03, p. 438

e ss.
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MARIA HELENA BRZESKI DE OLIVEIRA E JOSÉ PLÁ DE
OLIVEIRA

R$ 169, 851,49 LAS OLAS Ev. 03, p. 451
e ss

JOSÉ ALBERTO WALDERT DE ARAUJO E ILIANI MARIA
FABRIN

R$267.731,52 LAS OLAS
Ev. 03, p. 460

e ss.

ROSELAINE FAUSTINO DE SOUSA
Sem informação

nos autos
Sem informação

nos autos
Ev. 03, p. 474

e ss

VALTER DA ROCHA RODRIGUES
Sem informação

nos autos
LAGUNE

Ev. 03, p. 481
e ss

PAULO ROBERTO DA SILVA BECCO E ALESSANDRA
SILVA DE FREITAS BECCO

R$223.392,82 LAGUNE
Ev. 03, p. 601

e ss.

ANDRÉ ADAIR FERNANDES DA SILVA R$193.334,00 COSTERO
Ev. 03, p. 621

e ss.

CRISTIANE MONDADORI NOLASCO E FRANCISCO
NOLASCO DOS SANTOS JUNIOR

R$256.088,00 COSTERO
Ev. 03, p. 654

e ss.

ELENA CANDIDA DOS SANTOS R$116.500,00 LAS OLAS
Ev. 03, p. 673

e ss.

GUILHERME DIAS DA ROSA R$161.637,00 LAGUNE
Ev. 03, p. 708

e ss.

MARCELO BERTOLUCCI R$140,000,00 COSTERO
Ev. 03, p. 736

e ss.

MARCIO PIVA VON DIEMEN R$122.729,00 LAGUNE
Ev. 03, p. 757

e ss.

MARCOS BOEIRA DOS REIS e DEISI ZIPPERER
MASCARENHAS

R$107.870,00 LAS OLAS
Ev. 03, p. 775

e ss.

MATHEUS SILVEIRA R$186.018,00 LAGUNE
Ev. 03, p. 818

e ss.

RENATO SOUZA SILVA E LIARA XAVIER DUARTE R$130.755,00 LAS OLAS
Ev. 03, p. 866

e ss.

 

Notificado, o Grupo Econômico Báril informou que os empreendimentos Las

Olas, Costero e Lagune possuem prazos de entrega fracionados por quadras ou blocos

entre os anos de 2013 e 2019. Trouxe as seguintes informações sobre os

empreendimentos (Ev. 23, p. 03 e ss): 
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EMPREENDIMENTO UNIDADES
OFERTADAS

UNIDADES VENDIDAS UNIDADES
CONSTRUÍDAS

LAS OLAS 314 292 180

COSTERO 339
181, destes 27 clientes foram migrados para outros

empreendimentos já concluídos
0

LAGUNE 523
327, destes 8 clientes foram migrados para outros

empreendimentos já concluídos
0

 

Sobre as vendas atuais, aduziram que não estão sendo vendidas unidades

imobiliárias nos empreendimentos LAGUNE e COSTERO desde o ano de 2016. No

condomínio LAS OLAS estão sendo vendidas apenas as unidades cujas obras já foram

concluídas ou em sistema de coparticipação do cliente no cronograma de obras, o que

significa que o cliente somente paga após a medição mensal da obra.

Ainda, esclareceram que (Ev. 23):

“A Báril desde sua fundação em 1994 vendeu 2852 unidades. Entregou
até o presente momento 2285 unidades, sendo que do acima exposto,
percebe-se que falram ainda 585 unidades a serem entregues.

As dificuldades pelas quais a Empresa vem passando tem sua origem em
uma ação demolitória proposta pelo MPF contra o Empreendimento Las
Olas, localizado em Imbé, na beira do mar, em 2012, alegando que parte
do empreendimento teria sido construído sobre as dunas.

(...) o MPF entrou com uma ação demolitória de todo o clube e mais
quase vinte casas já, à época, praticamente prontas.

Esta ação teve o condão de provocar o cancelamento do financiamento
imobiliário que se tinha para a construção do empreendimento, fora
todas as consequências de abalo na imagem da Empresa que passou a
ser rechaçada pelo mercado imobiliário do litoral.

A empresa que até 2013 vendia só no verão quase duzentas unidades
entre seus empreendimentos, passou a partir daí a uma queda
significativa de vendas, que ao longo dos anos se reduziram de forma
drástica. (...)
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Não bastasse esta Ação, no ano de 2013 quando a empresa estava para
receber a Licença de Instalação de outro empreendimento – Páteo
Marbella – teve cancelada sua Licença praticamente concedida como
consequência da Operação Ouro verde, empreendida pelo MPE, por
determinação do Governo do Estado, que determinou a revisão de todas
as Licenças do Litoral, provocando um atraso de mais de dois anos no
início do Empreendimento.

(...)

Há mais de dois anos, diante das dificuldades da Empresa, estabeleceu-
se como norte entregar as unidades vendidas. Buscou-se construir
soluções para todos os clientes, sejam com parcerias comerciais com
outras Empresas, seja com parceiras com os próprios clientes. Assim,
embora todas as dificuldades, entregou-se no ano passado 109 unidades
entre todos empreendimentos. (...)”

Vieram aos autos outras reclamações de consumidores lesados pelo Grupo

Econômico Báril:

Consumidores lesados: Valor da unidade autônoma: Condomínio:
Localização

nos autos:

DAIANE SILVA ARSINES
Sem informação nos autos. Foi

pago R$92.000,00
LAGUNE

Ev. 19, p. 02 e
ss. e
Ev. 25, p. 2

DANIELA DE SOUZA WINTER E
CARLOS EDUARDO VIANA

R$207.690,00 LAGUNE
Ev. 19, p. 08 e

ss.

JOSEMAR SPOHR WINTER Sem informação nos autos
Sem informação

nos autos
Ev. 19, p. 11 e

ss

PAULO ROBERTO MAZZINI RODRIGUES
Sem informação nos autos. Foi

pago R$54.000,00
LAS OLAS Ev. 25, p 03

CLARICE FÁTIMA FILA
Sem informação nos autos. Foi

pago R$200.000,00
LAGUNE Ev. 25, p. 06/07

GUSTAVO MENEGAZ LAJUS Sem informação nos autos COSTERO Ev. 28, p. 2 e ss.

MARIA TEREZINHA DE CASTRO
SOLIGO

Sem informação nos autos
Sem informação

nos autos
Ev. 28, p. 6 e ss

JOSÉ EDEGAR JESUS HARRAS RS185.987,00
Sem informação

nos autos
Ev. 28, p. 10 e

ss
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MARISA CANCIAN Sem informação nos autos LAGUNE Ev. 28, p. 16 e
ss.

CARMEM LÚCIA CUNHA MARTINS e
JOSÉ RICARDO MARTINS

R$ 504.423,00. Foi pago
R$320.000,00

PATIO MARBELLA
Ev. 28, p. 20 e

ss.
 

CEZAR DAL PIZZOL Sem informação nos autos LAGUNE Ev. 39, p. 2 e ss.

ANDERSON ZIMMERMANN Sem informação nos autos COSTERO Ev. 39, p. 5 e ss.

 CLAUDIA SIMONE PADILHA Sem informação nos autos LAGUNE Ev. 39, p. 9 e ss.

 

Solicitadas informações sobre o expediente que tramita na Promotoria de Justiça

de Capão de Canoa contra o Grupo Econômico Báril, foram remetidas cópias do

procedimento, cujas reclamações dos consumidores lesados não diferem das

contempladas nestes autos (Ev. 29):

  “A empresa OHR Báril Produtos Imobiliários segue vendendo casas em
condomínios privados no litoral norte (Tramandaí, Imbé e Xangri-lá)
apesar de lesar centenas de clientes que não recebem suas casas e os
que recebem não recebem as promessas que constam nos contratos. Está
recebendo vários processos judiciais e os clientes ganham as causas,
porém eles pagam algumas parcelas e depois param de pagar. O
condomínio chamado Costero, por exemplo, foi comercializado no início
de 2014 e ainda não há nenhuma estrutura no local da promessa de
compra. A mesma coisa aconteceu com o Lagune em Tramandaí. (...)
Tem um condomínio em Xangri-lá, Pateo Marbella, para se ter uma
ideia o Sr. Jaime Báril direito afirmou e existe registro em ata de reunião
que não irá colocar prazos para conclusão do condomínio pois não
poderá cumprir.(...)”.

Conforme se depreende do expediente anexado, as reclamações dizem respeito

ao empreendimento PATEO MARBELLA, sendo os relatos prestados pelos consumidores

uníssonos: não entrega das unidades imobiliárias nos prazos contratualmente

estipulados.
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Sobreveio aos autos manifestação escrita de lavra do procurador dos

consumidores lesados, aduzindo que os boletos dos imóveis estão sendo pagos

diretamente a outras empresas, que se dizem investidoras, sem qualquer anuência

prévia dos consumidores. São elas: Spreadsul Fundo de Investimento em Direitos

Creditórios não Padronizados – NP, Redfactor Factoring e Fomento Comercial e

Santinvest S.A. Crédito Financiamento e Investimentos. Informou, ainda, que a empresa

TecVerde Engenharia S.A., que, segundo o Grupo Econômico Báril, seria parceira

importante para o prosseguimento das obras faltantes nos empreendimentos,   nega

qualquer contrato com a Báril para dar início às obras nos empreendimentos Las Olas,

Lagune e Costero (Ev. 39, p. 11 e ss).

Designada audiência, Jaime Báril disse que os empreendimentos no litoral

começaram a ser realizados a partir do ano de 2002. Durante o período de atuação do

declarante no mercado, foram criadas outras pessoas jurídicas para gerir os

empreendimentos individualmente. Cita, entre as empresas, a Gênesis, a Bait, a Binian, a

Shemot, a Solel e a OHR. A Gênesis é sócia de todas as pessoas jurídicas antes citadas,

exceto a JRB. Afirmou que, atualmente, não pretende solicitar pedido de recuperação

judicial ou falência. As dificuldades financeiras iniciaram no ano de 2014, quando

instaurado um conflito jurídico envolvendo o empreendimento “Las Olas”. Também

alega que outros fatores concorreram para a dificuldade de caixa enfrentada pela

empresa atualmente. A empresa elegeu como alternativa para superar a crise a

realização de parceiras, o que já foi feito com a empresa TecVerde do Paraná. A

empresa, a parceira, se comprometeu a concluir algumas unidades do empreendimento

“Pateo Marbella”, sendo que já foram concluídas cerca de 70 unidades. Houve a

instituição de alienação fiduciária em favor da parceira, sendo que a parceira auferirá a

renda proveniente da comercialização das unidades, como ressarcimento das vendas
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feitas. Somente a partir do recebimento do valor correspondente (atualmente em torno

de R$7.000.000,00), o projeto poderá ser retomado. A Báril, portanto, no momento

aguarda a venda dessas unidades para quitar a dívida com a TecVerde. Ainda estão

sendo tentadas novas parcerias de modo a garantir o pagamento de todos os credores.

São devidos, ainda, aproximadamente 500 (quinhentas) unidades a clientes da

incorporadora.  Confirma que tenha efetivado acordos individuais com alguns clientes,

remanejando os clientes dos empreendimentos “Lagune” e “Costero” para os

empreendimentos “Pateo Marbella” e “Las Olas”. Indagado sobre ausência de

patrimônio em nome da empresa, disse que retrata a realidade já que houve a

descapitalização da Báril a partir da negociação estabelecida com o Banco Santinvest,

de Santa Catarina. Este banco financiou o empreendimento “Las Olas”, ficando com

crédito considerável da empresa (Ev. 40).

Também foram ouvidos alguns consumidores lesados. Segundo relataram em

audiência, o Sr. Fischel Báril participou de muitas tratativas, demonstrando ser o

responsável pela empresa investigada. Também foi referido que Fábio Maltz Sclocsky e

Henry Maltz Sclocsky são ou foram sócios do Grupo Econômico. Foi destacado que se

verifica rande movimentação do quadro societário da empresa ao longo dos anos.

Também foi destacado que os boletos são emitidos em nome de diferentes

beneficiários. Há boletos em favor da Red Services Factoring e Spread Sul. Relataram

que, dos empreendimentos “Páteo Marbella” e Lagune”, receberam informações de que

a Spread Sul havia revendido os títulos para a Báril. Questionam a razão dos

pagamentos permanecerem direcionados à Spread Sul. Segundo informações prestadas

pela Báril, foram vendidas 508 unidades dos empreendimentos “Lagune” e “Costero”,

sendo que nenhuma habitação foi construída nestes empreendimentos. Os

pagamentos efetivados pelos compradores somam quantia considerável que supera
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dezena de milhões. Existem muitos consumidores que ainda permanecem quitando

suas parcelas, já que existem unidades cujo prazo de entrega é 2019/2020. Por fim, o

consumidor adquirente do “Costero” recebeu informação de que uma área

considerável, que corresponde à área central do empreendimento, foi arrematada

recentemente por terceiro, provavelmente um credor da Báril (Ev. 46).

Vieram aos autos mais reclamações de consumidores lesados pelo Grupo

Econômico Báril:

 

Consumidores lesados:
Valor da unidade

autônoma:
Condomínio:

Localização nos
autos:

ALESSANDRO FINKELSZTEJN R$119.610,83
C A S A

HERMOSA
Ev. 50, p. 2 e ss.

KAREN FISCHER
Sem informação

nos autos.
COSTERO Ev. 50, p. 22 e ss.

CAMILA SANTOS SILVEIRA
Sem informação

nos autos.
COSTERO Ev. 50, p. 25 e ss.

MÁRIO LUIZ PICCOLI
Sem informação

nos autos.
LAS OLAS Ev. 52, p. 2 e ss.

MÁRCIA ROSA DE LIMA
Sem informação

nos autos.
LAS OLAS Ev. 52, p. 2 e ss.

LURDES MARIA FANK
Sem informação

nos autos.
COSTERO Ev. 70, p. 2 e ss.

ERNI WAGNER e IEDA DE FÁTIMA MOREIRA
WAGNER

Sem informação
nos autos.

P A T E O
MARBELLA

Ev. 70, p. 5 e ss.

MARCELO BECKER SPORLEDER
Sem informação

nos autos.
LAS OLAS Ev. 70, p. 8 e ss.

CLÁUDIO FABIANO BORBA
Sem informação

nos autos.
LAGUNE Ev. 70, p. 11 e ss.

MONICA REGINA GARCEZ
Sem informação

nos autos.
LAGUNE Ev. 70, p. 14 e ss.
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RAFAEL FERNANDES Sem informação
nos autos.

COSTERO Ev. 70, p. 18 e ss.

MARCIO BOELTER ARROJO
Sem informação

nos autos.
LAS OLAS  Ev. 89, p. 2 e ss.

ROBERTO LOPES DA CUNHA R$469.368,00
P A T E O

MARBELLA
Ev. 92, p. 2 e ss.

CARLOS SANTOS DE JESUS e DÉBORA RUSSO DE
JESUS

R$186.682,19
costero
 

Ev. 94, p. 6 e ss.

RONALDO PIRES RODRIGUES
Sem informação

nos autos.
COSTERO Ev. 96, p. 5 e ss.

FABIO DA SILVA R$184.573,00 COSTERO Ev. 101, p. 2 e ss.

ROSELI HOLZ
Sem informação

nos autos.
LAGUNE Ev. 101, p. 5 e ss.

ADRIANO EGGERS
Sem informação

nos autos.
COSTERO Ev. 101, p. 8 e ss.

THIAGO DIER E FERNANDA CARBONI BASEGGIO
Sem informação

nos autos.
LAGUNE Ev. 101, p. 11 e ss.

DARCI PAZ
Sem informação

nos autos.
LAGUNE Ev. 101, p. 14 e ss.

GLÊNIO COUTO DA SILVA
Sem informação

nos autos.
COSTERO Ev. 101, p. 18 e ss.

MARY ROSANI MOURA LEAL
Sem informação

nos autos.
PACIFIC Ev. 101, p. 21 e ss.

ANDRÉ LUIS DA SILVA TEDESCO e GISLAINE
VIEIRA DA ROSA TEDESCO

Sem informação
nos autos.

COSTERO Ev. 101, p. 25 e ss.

ALEXANDRE RAFAEL DA ROSA
Sem informação

nos autos.
LAGUNE Ev. 101, p. 30 e ss.

NATAL ISIDORO SEGHETTO e MÁRCIA DE AVILA
PORTELA SEGHETTO

Sem informação
nos autos.

LAGUNE
Ev. 105, p. 2 e ss.; e Ev.

115, p. 3 e ss.

LAURI JOSÉ THEISEN R$341.462,00 LAGUNE Ev. 133, p. 6 e ss.

Foram juntados aos autos documentos entregues pelo Grupo Econômico

investigado, tais como contratos sociais das empresas, contratos firmados com as

instituições financeiras e a empresa TEcVerde e cópias de ações judiciais ajuizadas

contra a Báril (Ev. 58).
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Designada audiência com os representantes da Santinvest, foi dito que a relação

com a Gênesis Empreendimentos Imobiliários consistia em concessão de empréstimo

para incremento do capital de giro, recebendo a Santinvest como garantia imóveis

ainda não concluídos no empreendimento Las Olas. Os empréstimos se viabilizavam

mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancárias. Essas CCBs vinham

acompanhadas de garantias de alienação fiduciária mobiliária no citado

empreendimento. As cédulas foram emitidas entre os anos de 2012 e 2015. Também

foram emitidas cédulas de renegociação de dívida com alteração do prazo de

pagamento, sem liberação de novas quantias em dinheiro, no ano de 2016. A dívida da

Gênesis era cobrada mediante pagamento direto dos adquirentes das unidades

habitacionais via boletos bancários. Os valores também eram transferidos à Santinvest

pela entrega das chaves, cabendo aos adquirentes, nesta última hipótese, quitar o saldo

remanescente diretamente para a Santinvest ou mediante financiamento bancário.

Jaime Báril acabou por embolsar muitas das quantias entregues a título de entrega de

chaves sem o devido repasse à Santinvest. Como a Gênesis e outras empresas do

Grupo Báril passaram a suportar dívidas com outros credores e investidores, com o

prejuízo da realização das obras dos empreendimentos, muitos adquirentes passaram a

não pagar mais os boletos para a Santinvest. Tem conhecimento de que existem outras

instituições que financiaram a Báril com mesma formatação de operação, entre essas, o

Banco Pan, o Banrisul, a Spread Sul e a Red. Conforme demonstrativo entregue em

audiência, a Gênesis recebeu valores em torno de R$37.000.000,00 da Santinvest. Em

razão do não pagamento dessa dívida, acabou por ser efetivado o acordo realizado

mediante instrumento particular de transação, confissão de dívida e outras avenças

anexadas aos autos. Esse acordo teve origem em ação de execução de títulos de crédito

promovida pela Santinvest na 4ª Vara Cível de Porto Alegre. A Gênesis pagou a dívida

parcialmente, principalmente mediante dação em pagamento. Jaime Báril falta com a
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verdade quando sustenta que se descapitalizou em razão de pagamento de dívida

junto à Santinvest. Para pagamento do saldo parcial, foram usados imóveis já

anteriormente alienados por ocasião da emissão das Cédulas (como “dinheiro novo”

apenas houve a dação de um imóvel no valor de R$12.000.000,00). A Báril ainda deve

quantia significativa para a Santinvest, aproximadamente R$15.000.000,00. O negócio

foi ruim para a Santinvest, tanto que os responsáveis pelo negócio foram demitidos da

instituição em razão disso. Tem conhecimento de que Jaime Báril descontava com as

outras instituições os mesmos créditos advindos das prestações mensais. Tem

conhecimento de que ocorreu, em algumas ocasiões, a utilização de matérias de casas

prontas, conforme a medição de obra realizada pela empresa LauTec Engenharia, para a

conclusão de outros imóveis. Foi proferida decisão pela Justiça do Trabalho de Porto

Alegre e Capão da Canoa que decretou a indisponibilidade de todos os bens

pertencentes à Gênesis. Foi referido que muitas das tratativas foram realizadas

diretamente com Jaime e Fischel Báril, sendo este último tratado como representante

da Gênesis. Existem ações de execução ajuizadas contra as empresas do Grupo pelo

Banco Pan, em São Paulo, que incorporou a Red Factor que era credora do Grupo

Econômico Báril. Ao constatar a ausência de garantia real, o Banco Pan optou por

ingressar com ação de execução que deve girar em torno de R$20.000.000,00 (Ev. 67).

Também foi realizada audiência com os representantes da TecVerde, ocasião em

que foi dito que o primeiro contrato entre a TecVerde e a Báril se deu no ano de 2015.

A Báril se interessou pela tecnologia desenvolvida pela TecVerde, que produz

industrialmente a parte estrutural de unidades habitacionais. Foram realizadas

tratativas, sendo que no final de 2016 foi iniciada a parceria entre as empresas. A

TecVerde até então utilizava a modalidade de empreendimento por medição de obra,

recebendo mensalmente os valores devidos. Em razão da situação peculiar da Báril,
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ficou acertado que o recebimento de valores adviria diretamente dos consumidores. A

TecVerde não se responsabiliza por fundações e acabamentos das obras. O dinheiro

recebido dos consumidores era dirigido também para a Báril encaminhar a fundação e

acabamento. Relata que ocorreram diversos problemas durante a realização das obras

por conta da má administração da Báril em relação a sua parte nas construções. A

gestão da Báril comprometia o prazo de entrega e a qualidade dos materiais. A Báril

também alegava que não possuía mais fluxo de caixa para finalização da sua parte,

tendo a TecVerde alcançado valores também para a finalização das casas. Foram

realizados aditivos durante a construção das casas. Já foram entregues mais de 70

unidades construídas nessa modalidade. A TecVerde tem um crédito que gira em torno

de R$6.000.000,00. Muitas das promessas feitas por Jaime Báril não foram cumpridas. A

parceria com a Báril gerou enorme prejuízo para a TecVerde que apresentou em 2018

um déficit em torno de R$3.000.000,00. A TecVerde detém garantias de unidades por

meio de alienação fiduciária, muitas das quais sequer foram construídas. Confirma que

havia a ideia de construção de unidades também nos condomínios Lagune e Costero,

mas isso não se concretizou. A TecVerde não pretende estender a parceira nos mesmos

moldes da realizada no condomínio Pateo Marbella, onde foram realizadas as obras

antes mencionadas. Há enorme dificuldade de atrair investidores para a finalização dos

empreendimentos em razão da crise de confiança relativa à Báril. Entende que os

empreendimentos Lagune e Costero são viáveis financeiramente, desde que

capitaneados por investidores e empresas sérias. Também vislumbra que a solução para

o caso passa pela destituição das incorporações, alternativa que está sendo viabilizada

no condomínio Pateo Marbella. A TecVerde chegou a buscar investidores para viabilizar

o empreendimento Lagune, mas pondera que a significativa exposição do caso na

mídia tem dificultado muito o aporte de recursos para os empreendimentos. A

TecVerde finaliza as últimas unidades no Pateo Marbella, em torno de 6, não
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pretendendo executar outras até que haja retorno do crédito havido. Sabe que algumas

casas também estão sendo construídas no Pateo Marbella por meio de financiamento

do Banrisul, com modelo similar ao antes mencionado, isto é, com repasse direto dos

consumidores para o banco e do banco para o empreiteiro. Esclarece que considera

Fischel e Jaime Báril excelentes desenvolvedores de produtos e ótimos vendedores.

Detectou, durante todo o convívio, que havia realmente má gestão administrativa e

financeira da empresa. Conclui que Jaime não soube gerenciar o risco do

empreendimento, mostrando-se sempre muito otimista nas projeções de receitas, que

acabaram não se efetivando. De acordo com o seu entendimento, os gestores da Báril

enfrentam muitas dificuldades até na vida privada para manter a empresa viva e

atender os consumidores. Testemunhou muitas dificuldades financeiras vivenciadas por

Jaime Báril que parece até que está tendo que realizar outra atividade profissional para

se manter. Reforça, por fim, que a destituição de incorporação é uma solução para o

caso (Ev. 68).

Diante das informações advindas aos autos em razão dos depoimentos

prestados, foram encaminhados ofícios ao Banrisul, Banco Pan e Spread Sul solicitando

informações sobre eventuais créditos existentes em relação ao Grupo Báril (Ev. 69 e ss.).

Em resposta, o Banrisul aduziu que as informações e documentos estão

protegidos por sigilo bancário, razão pela qual não poderiam ser fornecidas ao

Ministério Público (Ev. 83, p. 3).

O Banco Pan informou que possui operações bancárias com as empresas JRD

Negócios Imobiliários e Gênesis Empreendimentos Imobiliários Ltda., contratos esses

que, em razão de sua inadimplência, deram origem a duas ações de execução, ambas

tramitando no Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, sendo que o débito
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ultrapassa a quantia de R$17.000.000,00. Afirmou ainda que a empresa Red Factor não

integra o quadro societário da instituição financeira, não tendo sido por esta

incorporada (Ev. 89)

A Spreadsul, na condição de Fundo de Investimento, disse que possuía entre os

seus clientes a investigada Gênesis Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme

contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito firmado em 2014 (anexado aos

autos). Foram realizadas diversas operações de desconto de títulos de crédito com a

empresa Gênesis. No entanto, diversos títulos restaram inadimplidos, pelo que hoje

consta em aberto, entre títulos vencidos e a vencer, a quantia de R$2.058.467,58.

Também destacou que, no momento das cessões, os sacados foram notificados por

carta sendo informados de que os direitos de créditos alusivos aos títulos haviam sido

transferidos para a Spreadsul (Ev. 90).

Foi juntada aos autos Notícia de Fato oriunda da Promotoria de Justiça de Capão

da Canoa, constando informação de mais consumidores lesados pelo Grupo Econômico

Báril (Ev. 91).

A Báril, em manifestação escrita, informou que (Ev. 98, p. 5 e ss):

“Quanto ao cronograma atual, o condomínio Las Olas possui três
conjuntos de casas que se está prestes a viabilizar a construção via uma
parceria entre os clientes e o banco alienante.

Quanto ao condomínio Costero, só se terá uma data no momento em
que se viabilizar o funding do mesmo e o Lagune está-se em tratativas
avançadas para passar o empreendimento para uma construtora que já
assumiu parte de um outro empreendimento da empresa, o Pateo
Marbella.

(...)

Sobre as vendas atuais, estas não estão mais sendo realizadas na
tangente ao Lagune ou Costero desde 2016. No condomínio Las Olas
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estão sendo vendidas apenas unidades prontas ou em um sistema de
coparticipação do cliente no cronograma de obras, ou seja, o cliente só
paga após a medição mensal da obra.”

Solicitada a prestar informações sobre o plano de destituição, a Báril informou

que (Ev. 106, p. 3 e ss.):

“No ano de 2018, a Empresa realizou um amplo diagnóstico
relativamente a sua situação de caixa e credibilidade frente ao mercado,
tendo percebido que: se por um lado os negócios lançados continuavam
rentáveis, por outro lado a execução dos mesmos demandava um
montante de caixa do qual a Empresa não mais dispunha.

Ciente do déficit de caixa, a empresa começou a buscar recursos, desde
parcerias com uma construtora (TecVerde), até a cogitação de uma
eventual recuperação judicial.

Foi nesse momento que se tomou conhecimento de um procedimento
que já vem sendo utilizado no Litoral do Rio Grande do Sul e em outras
localidades, que consiste no término da construção por intermédio de
uma associação de adquirentes.

Neste caso, haveria a destituição da incorporadora e com o saldo das
parcelas a receber a associação de adquirentes daria a continuidade à
construção.

(...)

Mesmo que haja recursos suficientes para construir, com folga, os
empreendimentos e ainda assim restarem recursos, a empresa se dispõe
a abrir mão deles até que o último cliente receba sua unidade, pois se
trata de uma questão moral por parte desta de cumprir seus
compromissos com aqueles que acreditaram nela, mesmo que para isso
precise sair dos mesmos e relegar seus próprios interesses em favor do
objetivo a ser atingido quanto à entrega de todos os imóveis vendidos
aos seus adquirentes.

Importante, enaltecer, no que cerne ao empreendimento Costero, este
tinha suas obras previstas para início em janeiro de 2015. Para tanto,
obteve a licença prévia junto a FEPAM, a qual foi emitida em 15/07
/2014. O órgão ambiental, a partir daí, possuía prazo de 6 meses, nos
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termos da Resolução 237 da Conama, in verbis, para resposta e
aprovação. Ou seja, até o dia 15/01/2015 a FEPAM deveria conceder a
Licença de Instalação.

(...)

No entanto, o procedimento administrativo não apenas deixou de ser
observado, mas a FEPAM também cancelou a Licença Prévia
anteriormente concedida.

Com intuito de dar continuidade ao empreendimento, a empresa se viu
obrigada a mudar o projeto para que o mesmo ficasse de acordo com o
novo relatório da FEPAM, sendo que somente em 31/08/2016 é que foi
definitivamente concedida a Licença de Instalação.

Dessa forma, as primeiras unidades do empreendimento, as quais
deveriam ter sido entregues em dezembro de 2016 sofreriam um atraso
de 19 meses, tendo em vista o caso de força maior ocorrido.

Atualmente, muito embora os percalços enfrentados pela empresa para
a concessão das Licenças e o atraso ocasionado, as Licenças foram
devidamente concedidas e estão válidas.

Destarte, as obras do empreendimento são viáveis.

(...)”.

Designada nova audiência com os reclamantes inaugurais, relataram que Fischel

Báril permanece representando a Báril em contatos feitos por consumidores, inclusive

por telefone. Seguem sendo expedidos boletos para pagamento dos adquirentes em

favor de financeiras credoras da Báril, além de boletos da própria Báril. Quando os

títulos não são pagos, são protestados. O procurador dos reclamantes presente em

audiência relatou que continua ingressando com ações individuais para sustar os

protestos. Também foi trazido documento para demonstrar a realização de leilão na

área central do empreendimento Costero. A Báril não procurou os consumidores para

formular qualquer proposta para resolução do caso (Ev. 111, p. 2).
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Foi juntada aos autos petição escrita dos reclamantes no mesmo sentido das

informações prestadas em audiência e das manifestações pretéritas (Ev. 111, p. 4 e ss).

Na mesma oportunidade, foi acostada cópia da sentença judicial que tramitou

na 1ª Vara Federal de Capão da Canoa, cujo dispositivo, dentre outras obrigações,

determinou a demolição das construções já realizadas no condomínio Las Olas que

tenham avançado sobre o cordão de dunas frontais existentes no local, bem como

sobre a faixa protetiva de 60 metros contados a partir da base da face da duna voltada

para o continente (Ev. 111, p. 19 e ss.).

Realizada audiência com Fischel Báril, que, conforme consistentes elementos

coletados na investigação, é  da Báril (inclusive assumindo papel desócio de fato

protagonista nas negociações travadas com os consumidores credores), referiu ser

genitor de Jaime e Renato Báril. Disse que integrava uma empresa do setor de

incorporação imobiliária, de nome Mobile, até o ano de 1994. Esclarece que a empresa

ingressou com pedido de falência no ano de 2002, sendo que o depoente se desligou

em razão de conflito com sócio no ano de 1994. O declarante era sócio de Jaime na

empresa JRD até o ano de 1998, quando teve um problema de saúde. Com a saída da

sociedade, ingressou no seu lugar o filho Renato Báril. Tem auxiliado os filhos desde

então na condição de consultor. Embora tenha discorrido em todo o depoimento que

desempenhou papel de consultor e conselheiro da Báril, na redução ao termo da ata,

requereu fosse consignado que é profissional da arquitetura, tendo sempre

desempenhado papel de natureza técnica na Báril. Disse que não teria aptidão para

desempenhar qualquer outro cargo que não fosse vinculado à sua área de formação.

Relembrou o início das atividades da Báril. A seu juízo, a empresa passou a enfrentar

dificuldades a partir de operações desenvolvidas pelo MP em relação à concessão de

licenças ambientais em empreendimentos do litoral. Também agregou que a condição
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financeira do país contribuiu para a piora do ambiente negocial. Disse que

desempenhou função importante na condução das licenças ambientais dos

empreendimentos. Acrescentou que também há parcela correspondente à

incapacidade da Báril para gerir o incremento significativo da demanda proveniente do

desenvolvimento dos empreendimentos. Jaime Báril incumbiu ao declarante a se

ocupar do envolvimento de licenciamento ambiental entre os anos de 2014 e 2017.

Nunca se negou a atender telefonema de consumidor. Tem se dedicado integralmente

à solução do impasse verificado com diversos consumidores. Estima que em torno de

400 consumidores são credores de unidades habitacionais. Estão sendo realizados

negócios pontuais para o atendimento das demandas. São oferecidas novas unidades,

em empreendimentos diversos, com negociação do saldo. Destaca que, atualmente,

essa modalidade já se esgotou. Vislumbra, como solução para o caso, a alternativa

adotada pelos adquirentes do condomínio Pateo Marbella: destituição de incorporação.

Refere que esta solução está bastante adiantada no mencionado condomínio. A

procuradora da investigada esclareceu que a implementação da destituição do Pateo

Marbella somente não alcançou a fase final em razão de decisão proveniente da Justiça

do Trabalho que tornou indisponíveis todas as matrículas referentes ao Pateo Marbella.

Todos os adquirentes foram atingidos pela medida. Já houve o oferecimento de outro

bem para viabilizar a liberação dos demais. O depoente Fischel também entende que

essa alternativa seria viável no condomínio Lagune e no Costero. Também foi dito que

um credor da Báril, de nome Loreno, ex-proprietário da área do Lagune, está

empreendendo esforços, com outros interessados, para a retomada do

empreendimento Lagune e Costero. Nenhuma obra a mais foi realizada nos

empreendimentos. Ao final da audiência, o Ministério Público concedeu prazo para que

a Báril apresentasse proposta para a composição do dano apurado nos autos (Ev. 128,

p. 2 e ss.).
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Instado o Grupo investigado sobre a apresentação de proposta a viabilizar

encaminhamento de acordo extrajudicial com os lesados, a Báril, com base nos

argumentos anteriormente expostos, defendeu o instituto da destituição da

incorporação como única alternativa para todos os empreendimentos, nos moldes do

que já estaria sendo implementado no condomínio Pateo Marbella. Afirmou não

possuir recursos para dar andamentos às obras dos empreendimentos Costero e

Lagune. Sustenta que eventual decretação de falência apenas ocasionará prejuízos aos

consumidores adquirentes destes dois empreendimentos inacabados, pois os recursos

ainda existentes serão destinados a outros fins como, por exemplo, quitação de dívidas

trabalhistas. Daí que, na atual conjuntura, a destituição seria a melhor solução em

benefício dos consumidores adquirentes das unidades habitacionais ainda não

construídas (Ev. 136, p. 4 e ss.).

Em meio à instrução do expediente, os fatos sob investigação acabaram sendo

objeto de ampla divulgação na imprensa, especialmente no Jornal Zero Hora, conforme

segue:
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2. DO MÉRITO:

2.1 Da oferta de produtos indisponíveis, da propaganda enganosa, do

descumprimento da oferta e das outras práticas abusivas:

O art. 4º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da Política

Nacional de Relações de Consumo, consagrou como princípio fundamental a coibição e

repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado.

Em seu art. 6º, inc. IV, o estatuto estabelece como direito básico do consumidor

"a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos

ou desleais, bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de

produtos e serviços". No mesmo dispositivo, em seu inc. VI, também vem garantida "a

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e

difusos".

Com efeito, conforme apurado no inquérito civil, verificou-se que a Báril

procedia à oferta e à venda de imóveis no litoral do Estado do Rio Grande do Sul, com

a promessa de entrega das unidades habitacionais em prazos estipulados
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contratualmente e explicitados em publicidades de jornais e sites da internet, que

acabaram por não ser concluídos e entregues no período ajustado.

Decorridos os prazos contratuais de entrega das unidades habitacionais, quando

a Báril era procurada pelos consumidores lesados em razão do atraso, sob justificativa

de precária condição financeira, oferecia imóveis de maior valor aos consumidores,

fazendo com que esses acreditassem na solução do impasse e despendessem valores

adicionais, confiando nas “promessas” de Fischel e Jaime Báril.

Ocorre que a Báril não entregava os aludidos imóveis. Tanto é verdade que nos

condomínios Lagune e Costero as obras sequer foram iniciadas. No local, vislumbra-se

apenas mato. E o pior: há notícia de que tal área está sendo leiloada pelos credores

bancários.

Isso porque são inúmeras as dívidas do Grupo Econômico junto às instituições

financeiras contratadas em anos pretéritos, por conta das dificuldades financeiras que já

vinha enfrentando. A Báril, enquanto detinha a confiança do mercado, buscou crédito

bancário com o objetivo de construir as unidades habitacionais. Além de não ter

construído os imóveis, a Báril contraiu dívidas com tais bancos e, como garantia,

ofereceu essas mesmas unidades habitacionais. Atualmente, as dívidas, somente com

relação às instituições financeiras, giram em torno de 20 milhões de reais.

No tocante aos consumidores lesados individualmente considerados, tendo por

base o conteúdo das reclamações anexadas a estes autos, percebe-se a existência de

danos patrimoniais na ordem de dezenas de milhões de reais.

Há mais danos aos consumidores. Por conta de incontáveis cessões de crédito

da Báril junto às instituições bancárias credoras do Grupo, os consumidores que
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deixaram de pagar os boletos mensais por causa do descumprimento dos prazos

contratuais e do aporte de informações sobre as dificuldades financeiras enfrentadas

pela Báril, tiveram os débitos protestados, o que ocasionou prejuízos ainda maiores aos

adquirentes das unidades habitacionais vendidas pela Báril.

Não há dúvidas, portanto, de que a Báril incorreu em diversas práticas comerciais

abusivas, as quais, aliás, não se esgotam na relação estabelecida no art. 39 do CDC, que

é meramente exemplificativa.

De acordo com o ensinamento de Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin

[1], prática abusiva é a desconformidade com os padrões mercadológicos de boa

conduta em relação ao consumidor. São condições irregulares de negociação nas

relações de consumo[2], que ferem a ordem jurídica, seja pelo prisma da boa-fé, seja

pela ótica da ordem pública e dos bons costumes.   

No dizer de Zelmo Denari[3], o fornecedor tem a obrigação de assegurar a boa

execução do contrato, colocando o produto ou o serviço no mercado de consumo em

perfeitas condições de uso, o que não foi observado.

Observe-se, ainda, que, apesar de desrespeitados de forma contumaz os prazos

contratualmente avençados, não houve qualquer consequência contratual a favor dos

consumidores. Pelo contrário, como se pode observar dos elementos coligidos ao

inquérito civil, inúmeros consumidores firmaram termos aditivos aos contratos,

transferindo mais valores ao Grupo Econômico Báril, sem qualquer ganho posterior, o

que redundou apenas em maior prejuízo.
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As partes demandadas, portanto, incorrem em flagrante descumprimento dos

princípios e regras que norteiam as relações de consumo, que devem ser pautadas pela

confiança e transparência.

Desatendida, portanto, a boa-fé objetiva, que estabelece um dever de conduta

entre as partes da relação de consumo que devem agir com lealdade na busca do fim

comum, que é o adimplemento do contrato, protegendo, assim, as expectativas de

ambas as partes.

Ressalta-se, por fim, que, ao dispor sobre a proteção contratual do consumidor,

o CDC estabelece, em seu art. 48, que qualquer declaração de vontade constantes de

escritos particulares vinculam o fornecedor. Assim, as imagens e promessas veiculadas

nos anúncios publicitários e encartes fornecidos aos consumidores, contendo

informações sobre o empreendimento e os prazos determinados para a sua entrega,

integram o contrato e determinam o dever de cumprimento de suas condições ao

fornecedor.

Daí que violado também o art. 35 Código de Defesa do Consumidor, que trata

do descumprimento da oferta:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à
oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá,
alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta,
apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia
eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e
danos.”
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Da leitura do dispositivo em comento percebe-se que a simples manifestação do

consumidor aceitando a oferta já configura uma relação contratual consumerista. E o

inciso III do art. 35 faz referência ao direito do consumidor de rescindir o contrato.

Assim, se a rescisão tiver por motivo a recusa do fornecedor em dar cumprimento à

oferta - oferta esta que representa o conteúdo do contrato já firmado – o CDC assegura

ao consumidor o direito de ser devidamente ressarcido.

Evidente o descumprimento contratual por parte do fornecedor.

No momento em que a Báril ofertou imóveis e não cumpriu com os prazos

estipulados contratualmente, ela violou as normas consumeristas e, logo, deverá ser

responsabilizada pela prática de ato ilícito que ocasionou a quebra da confiança

daqueles consumidores que acreditaram na oferta inicial e firmaram contrato pensando

que receberiam as unidades habitacionais nos prazos previstos.

A hipótese dos autos retrata clara violação ao princípio da força obrigatória do

contrato (pacta sunt servanda), o qual preconiza que tem força de lei o estipulado pelas

partes na avença - em se tratando de relações consumeristas, o estipulado pelo

fornecedor na oferta, nos termos do disposto no art. 30 do CDC – constrangendo os

contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Referido

princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para

aqueles que contrataram – fornecedor e consumidor – a partir do momento que vieram

a formalizar o contrato de consumo.

Ademais, mesmo se fossem considerados - juridicamente dizendo - os

argumentos da Báril no sentido de que os atrasos na conclusão das obras tenham

ocorrido em razão da ineficácia ou da ausência de mão de obra qualificada ou mesmo

em virtude do excesso de demanda diante do crescimento da venda de moradias no
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litoral gaúcho, tais fatos não são daqueles aptos a isentar o fornecedor de

responsabilidade. Integram o risco do negócio. E não devem ser suportados pelos

consumidores, que ocupam a posição mais frágil na relação contratual.

Pelas mesmas razões, a atual crise econômica enfrentada pelo Brasil não justifica

o descumprimento contratual pela Báril, não se configurando caso fortuito ou força

maior. Tais circunstâncias são inerentes à atividade exercida pelas partes demandadas,

não podendo ser utilizadas para justificar atraso além do contratualmente previsto.

Na hipótese dos autos, portanto, não se constata a presença de justificativa

plausível para o descumprimento dos prazos estabelecidos, sendo certo que os

argumentos apresentados no decorrer do inquérito civil pela Báril não configuram álea

extraordinária, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica exercida

pelas empresas que atuam no ramo da construção civil.

As justificativas apresentadas pela Báril para a não entrega dos

empreendimentos, assim, estão relacionadas aos riscos do próprio empreendimento,

não havendo falar-se, como já dito, em excludente de responsabilidade. O mesmo vale

para dificuldades advindas de eventual   atraso na emissão das licenças ambientais.

Também não se revelam aptas a afastar a responsabilidade contratual da Báril perante

os consumidores lesados.

Daí que não há, sob qualquer ângulo, justificativa plausível para as práticas

efetivadas pela Báril na condução dos casos relatados nestes autos, que estão a infringir

inúmeros dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, por todo o contexto, é de ver-se julgada procedente a presente ação

coletiva de consumo.
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2.2 Dos interesses tutelados:

O objetivo desta ação é a condenação da requerida a indenizar os consumidores

lesados, já que violadas as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,

por atingirem direitos difusos e direitos individuais homogêneos.

Pretende-se a tutela jurisdicional para proteger o grupo de consumidores

identificáveis que, ao vincularem-se às ofertas da Báril, cumpriram com as cláusulas

estipuladas contratualmente, efetuando todos os pagamentos, mas não receberam as

unidades habitacionais correspondentes. Esses consumidores, que já sofreram prejuízos

decorrentes destas práticas abusivas, representam, no que diz respeito à reparação de

seus danos, os interesses individuais homogêneos (art. 81, parágrafo único, inc. III, do

CDC).

Em nítida quebra do princípio da confiança e ofensa às regras norteadoras das

relações de consumo, agiu a Báril com indiferença na solução dos problemas relatados.

Caracterizado, portanto, o danum in re ipsa e, por conseguinte, a obrigação de

indenizar. São fatos que ultrapassam, em muito, a esfera do mero aborrecimento do

consumidor. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande

do Sul:

“Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra realizada
pela internet. Relação de consumo. Resolução do contrato pelo atraso na
entrega do aparelho. Total desconsideração no momento da restituição
da importância paga. Tendo a ré, após provocar a resolução do contrato
por atraso na entrega da mercadoria, agido com extrema
desconsideração ao consumidor que lhe havia adquirido equipamento
eletrônico pela internet, por certo que lhe provocou sensação de
frustração intensa, pelo fato de sentir-se enganado, o que ofende a sua
honra, direito inerente a sua personalidade, justificando assim a
compensação de ordem moral fixada na decisão. Sentença confirmada
por seus próprios fundamentos. Recurso improvido (TJRS, Recurso Cível
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71000871657, 1ª T. Recursal Cível, Rel. Ricardo Torres Hermann, j.
29.06.2006).”

Assim, perfeitamente possível a condenação genérica da requerida pela violação

aos direitos individuais homogêneos, nos termos do art. 95 do CDC[4].

Pretende-se, também, a tutela preventiva, genérica e abstrata de todos aqueles

que, embora não tenham contratado com a requerida, estão expostos às mesmas

práticas, já suportadas por outros consumidores, o que se caracteriza como tutela de

direitos difusos (art. 81, parágrafo único, inc. I, do CDC).

A coletividade de consumidores expostos a essas práticas abusivas é sujeito de

direitos e interesses, ainda que não identificáveis, tudo em conformidade com o art. 29

do CDC. Em todas essas hipóteses a tutela aos consumidores é conferida ao Ministério

Público pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Proteção e Defesa do

Consumidor (art. 82, inc. I, do CDC e arts. 1°, inc. II, e 5º, da Lei n° 7.347/85).

 

2.3 Da desconsideração da personalidade jurídica do Grupo Econômico Báril:

A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica é expressamente

prevista pelo art. 28 do Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de também

responsabilizar os sócios, dirigentes e administradores das empresas infratoras:

   “Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação
dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento
ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”.
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Ainda, dispõem os artigos 32 e 34 da Lei nº 12.529/2011; o §5º do art. 173 da CF;

e o art. 50 do CC:

“[Lei nº 12.529/2011]

Art. 32 - As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a
responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus
dirigentes ou administradores, solidariamente. (...)

Art. 34 - A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem
econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social”.

 “[Constituição Federal]

Art. 173 – (omissis)

(...)

§5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da
pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às
punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a
ordem econômica e financeira e contra a economia popular”.

  “[Código Civil]

Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica”.

No caso concreto, é plenamente cabível a desconsideração supracitada, tendo

em vista que o conjunto probatório   contemplado nos autos do Inquérito Civil

demonstra de forma inequívoca a prática abusiva perpetrada em detrimento dos

consumidores, com abuso de direito e infração à lei.
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Não restam dúvidas de que os réus Fischel Báril, Anne Shirley Báril, Jaime Báril,

Cíntia Báril e Renato Báril, na condição de sócios das inúmeras empresas das quais são

proprietários, são os responsáveis pela condução das atividades empresariais de forma

extremamente lesiva aos interesses dos consumidores coletivamente considerados, de

modo que imprescindível a sua responsabilização solidária.

Além disso, as empresas requeridas apresentam comprometimento significativo

de seu patrimônio em decorrência das inúmeras execuções judiciais oriundas da Justiça

do Trabalho e da Justiça Estadual que vem sofrendo, de maneira que a malversação da

administração das empresas poderá redundar em decisão faticamente inócua caso seus

efeitos não sejam estendidos aos sócios que agiram com evidente abuso de direito e

mediante infrações legais.

Por estas razões, a responsabilização solidária das empresas do Grupo

Econômico e dos sócios Fischel Báril, Anne Shirley Báril, Jaime Báril, Cíntia Báril e Renato

Báril se mostra imprescindível.

Isso porque, conforme se depreende dos elementos coligidos ao inquérito civil, a

família Báril se utilizou de diversas empresas para ofertar, ao longo dos últimos anos,

unidades habitacionais em condomínios localizados no litoral do Rio Grande do Sul.

Em comum, todas as empresas do Grupo Econômico são administradas por

algum integrante da família Báril: Fischel   Báril, Anne Shirley Báril, Renato Báril, Jaime

Báril e Cintia da Silva Brino Báril.
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No decorrer do inquérito, muitos consumidores relataram que as tratativas

costumavam se dar diretamente com o Sr. Fischel Báril, quando da firmatura dos

contratos de promessa de compromisso de compra e venda e tratativas posteriores

sobre o início ou andamento das obras nos empreendimentos.

Com efeito, há contratos firmados com diversas empresas: OHR

Empreendimentos, Gênesis Empreendimentos, Bait Empreendimentos, Shemot

Empreendimentos, todas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico.

Tais fatos, aliás, sequer são contestados pelos integrantes da família Báril, que

afirmaram terem constituído diversas empresas para dar azo às suas atividades

comerciais.

Também se consigna que há centenas de ações individuais tramitando na Justiça

Estadual e na Justiça do Trabalho contra o Grupo Econômico Báril e membros da família

Báril, sendo que, nessas ações, conforme já referido, não foi encontrado patrimônio

suficiente para fazer frente às dívidas.

Daí que configurado o Grupo Econômico e a participação ativa da família Báril na

condução das atividades empresariais desenvolvidas, impõe-se que todos eles sejam

responsabilizados pelos fatos narrados nesta exordial.

 

2.4 Da inversão do ônus da prova:
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Incide no caso, também, como instrumento processual de facilitação de defesa

do consumidor, a regra da inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, inc. VIII, do

CDC[5], presentes a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor,

pressupostos de sua aplicação.

Sobre a aplicação das regras da inversão do ônus da prova, vale a pena ressaltar

o ensinamento da doutrinadora Flávia Lefévre Guimarães[6]:

“... tendo-se em vista as compreensíveis dificuldades enfrentadas pelo
consumidor no campo das provas, o juiz deve ser menos rígido ao
apreciar as alegações do autor consumidor, autorizando, desde o início
do processo, a inversão do ônus da prova. Ou seja, deve o juiz dar-se por
satisfeito com a demonstração pelo consumidor de indícios de abuso de
direito, excesso de poder, fraude, etc.., possibilitando efetividade ao
direito introduzido pelo Código, garantindo-se, por meio de autorização
da inversão do ônus da prova logo, junto com o despacho saneador, a
desconsideração da personalidade jurídica para fazer cumprir o
ressarcimento do dano sofrido pelo consumidor.”
                                         

Nesse sentido também o disposto no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 373.  O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

§1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.”
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Com efeito, em se tratando de ação coletiva de consumo, atua o Ministério

Público na tutela dos interesses individuais homogêneos e difusos dos consumidores

lesados e/ou expostos à possível lesão. Atua, pois, sob legitimação extraordinária e/ou

autônoma na defesa de universo indeterminado de consumidores hipossuficientes.

A distribuição da prova, nesta perspectiva, não pode obedecer aos ditames

ordinariamente considerados. Ainda mais considerando a difícil tarefa que é produzir

prova contra o fornecedor nas relações de consumo. E é exatamente por isso que o

legislador estabeleceu microssistema próprio acerca do tema.

A mens legis da opção legislativa aponta para o razoável: atestadas

hipossuficiência e verossimilhança (presentes no caso), a obrigação de provar (ônus da

prova) ter agido de acordo com a legislação consumerista deve ser conferida ao

fornecedor – a equilibrar a desigualdade substancial entre os contendores.

Desse modo, requer o Ministério Público a inversão do ônus da prova, para que

a parte ré assuma o ônus de se desincumbir das imputações de práticas abusivas

noticiadas nesta petição inicial.

3. DA TUTELA PROVISÓRIA:

A possibilidade de concessão liminar da tutela provisória nas ações coletivas,

quando preenchidos os seus requisitos, é de extrema importância para salvaguardar

direitos fundamentais dos consumidores.

O Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente - art. 84, § 3º - a

possibilidade de concessão de medida liminar, da mesma forma que o disposto na Lei

nº 7.347/85, em seu art. 12. Esta possibilidade de concessão de medida liminar, nas
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obrigações de fazer ou não fazer, permite que alguns dos efeitos do provimento final

possam ser desde logo implementados.

No caso, presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência.

A probabilidade do direito foi revelada pelos documentos que instruíram o inquérito

civil os quais demonstraram o descumprimento da oferta. O perigo de dano e o risco

ao resultado útil do processo também se encontram presentes, diante da certeza da

natural demora na tramitação de uma ação coletiva, circunstância que ensejaria a

continuidade da prática abusiva empreendida pelas partes requeridas, acarretando

maiores danos aos consumidores.

Assim, requer o Ministério Público seja concedida a tutela provisória, para que:

a) sejam os requeridos compelidos a não efetuarem lançamento comercial de

novos empreendimentos e de qualquer publicidade relacionada à venda de imóveis de

novos empreendimentos até que comprovem a entrega da integralidade das unidades

habitacionais com prazo de conclusão vencido, sob pena de multa, por hipótese de

descumprimento, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo

para Reconstituição de Bens Lesados – FRBL de que trata a Lei Estadual nº 14.791/2015;

b) sejam os requeridos compelidos a não efetuarem o protesto de dívidas

relativo a parcelas futuras que porventura ainda estejam sendo cobradas mensalmente

dos consumidores adquirentes das unidades habitacionais cujas obras ainda não

tiveram início ou cujos prazos de entrega já decorreram, sob pena de multa no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), por hipótese de descumprimento, valores que serão

revertidos ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados – FRBL de que trata a Lei

Estadual nº 14.791/2015;
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c) sejam os requeridos compelidos a não cederem os seus créditos a terceiros,

sem a anuência prévia dos consumidores, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00

(dez mil reais), por hipótese de descumprimento, valores que serão revertidos ao Fundo

para Reconstituição de Bens Lesados – FRBL de que trata a Lei Estadual nº 14.791/2015;

d) seja decretada a quebra do sigilo bancário, com bloqueio de eventuais saldos

existentes na conta de todas as empresas requeridas, que compõem o Grupo

Econômico Báril, e dos respectivos sócios Fischel Báril, Anne Shirley Báril, Jaime Báril,

Cíntia Báril e Renato Báril, o que deverá ser procedido via BACENJUD, a fim de evitar a

dispersão de valores que poderão servir à indenização dos consumidores;

e) seja decretada a indisponibilidade dos veículos de propriedade de todas as

empresas e dos respectivos sócios Fischel Báril, Anne Shirley Báril, Jaime Báril, Cíntia

Báril e Renato Báril, a serem identificados por meio do sistema Renajud, devendo a

restrição, para fins de efetivação da decisão judicial, ser comunicada ao Departamento

Estadual de Trânsito – DETRAN/RS;

f) seja decretada a indisponibilidade dos imóveis de propriedade de todas as

empresas e dos respectivos sócios Fischel Báril, Anne Shirley Báril, Jaime Báril, Cíntia

Báril e Renato Báril, a serem identificados por meio de expedição de ofícios aos

Registros Imobiliários desta Comarca, via Corregedoria-Geral de Justiça;

g) seja solicitado à Superintendência da Receita Federal cópias completas dos

Dossiês Integrados de todas as empresas demandadas e dos requeridos, a fim de que

sejam verificadas todas as movimentações de bens por eles declarados;

h) também visando à obtenção de resultado prático ao pedido de indenização

dos consumidores, seja expedido oficio à Secretaria da Receita Federal, para que
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informem sobre as declarações de bens e rendimentos de todos os requeridos nos

últimos cinco anos;

 

4. DOS PEDIDOS:

Diante do exposto, o Ministério Público requer a procedência integral da ação,

acolhendo-se os seguintes pedidos:

i) sejam tornadas definitivas as tutelas provisórias liminarmente requeridas,

inclusive a multa pelo seu descumprimento, cujo valor reverterá para o Fundo para

Reconstituição de Bens Lesados – FRBL de que trata a Lei Estadual nº 14.791/2015;

j) seja decretada a condenação genérica dos requeridos, modo solidário, à

obrigação de indenizar, da forma mais ampla e completa possível, os danos materiais e

morais causados aos consumidores individualmente considerados, decorrentes das

práticas abusivas mencionadas nesta ação, conforme determina o art. 6°, inc. VI, e art.

95, ambos do CDC;

k) sejam compelidos os requeridos a, solidariamente, publicar, nos jornais Zero

Hora, Correio do Povo e Diário Gaúcho, no prazo de quinze dias do trânsito em julgado

da sentença, em três dias alternados, nas dimensões de 20cm X 20cm, a parte

dispositiva de eventual sentença de procedência, para que os consumidores tomem

ciência da mesma, as quais devem ser introduzidas com a seguinte mensagem:

“Acolhendo pedido veiculado em ação coletiva de consumo ajuizada pela Promotoria

de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público, o juízo da [___]ª Vara Cível

da Comarca de Porto Alegre condenou o GRUPO ECONOMICO BÁRIL E SEUS SÓCIOS

FISCHEL BÁRIL, ANNE SHIRLEY BÁRIL, JAIME BÁRIL, CÍNTIA BÁRIL E RENATO BÁRIL, nos
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seguintes termos: [___]”. O pedido tem como finalidade servir como mecanismo de

educação e informação aos consumidores e fornecedores quanto aos direitos e

deveres, em atenção ao princípio do art. 4º, inc. IV, do mesmo diploma legal;

l) para o caso de descumprimento do pedido contido no item “k”, requer seja

cominada multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revertendo o numerário

arrecadado para o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados – FRBL de que trata a Lei

Estadual nº 14.791/2015.

5. DOS REQUERIMENTOS FINAIS:

m) tendo em vista que frustrada a tentativa de autocomposição extrajudicial,

requer seja dispensada a realização da audiência prevista no artigo 344 do Código de

Processo Civil;

n) requer o deferimento de todos os meios de prova em direito admitidas, , bem

como a declaração da inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inc. VIII, do CDC,

nos termos do item "2.4" desta petição;

o) a condenação das requeridas ao pagamento das despesas decorrentes do

ônus da sucumbência, exceto honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie;

p) requer seja publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados

possam intervir no processo, caso queiram, nos termos do art. 94 do CDC.

 Atribui-se à causa o valor de alçada.

Porto Alegre, 07 de junho de 2019.
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Gustavo de Azevedo e Souza Munhoz,
Promotor de Justiça.

[1] Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 6ª 
edição, 1999, Forense, p. 307.
[2] O mesmo autor, citando Gabriel Stiglitz.
[3] Código de Defesa do Consumidor Comentado. 6a ed., Forense, 1999, p. 178.
[4] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a 
responsabilidade do réu pelos danos causados.
[5] "Art. 6º São direitos básicos do consumidor:(...)
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, 
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência."
[6] Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código do Consumidor (Aspectos 
Processuais), Editora Max Limonad, 1ª edição, 1998, página 177.
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