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ACESSE ATRAVÉS DO CÓDIGO QR ABAIXO1: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Argumentos em vídeo para melhor compreensão e maior comodidade. 
 

 

 

 
1 Instruções para leitura de código QR na última página dos memoriais. 



 

 

   
1. IMF TECNOLOGIA LTDA, já devidamente 
qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado que esta subscreve, 
diante da complexidade do caso discutido na presente ação, vem respeitosamente à 
presença de Vossa Excelência apresentar os seus MEMORIAIS nos termos abaixo 
discutidos e conforme constou nos vídeos disponibilizados através do QR Code acima 
em destaque. 

   
2. Trata-se de ação declaratória c.c. obrigação de 
fazer c.c. pedido de concessão de liminar e de tutela de evidência, por meio da qual a 
Apelante requer a condenação da Apelada no pagamento do valor devido pelos serviços 
prestados, bem como indenização pelos danos materiais e morais sofridos e lucros 
cessantes. Abaixo a linha do tempo com a cronologia dos fatos: 

 
3. Após a prolação da r. Sentença, foram opostos 
três Embargos de Declaração: 
 

 Fls. 29.259/29.262: Embargos opostos pela Apelante; 
 Fls. 29.263: Intimação da Apelada para manifestação sobre os 

Embargos de Declaração acima; 
 Fls. 29.266: Embargos de Declaração opostos pela Apelada, em prazo 

em dobro permitido pelo art. 183, CPC; 
 Fls. 29.267/29.270: Resposta da Apelada aos embargos de fls. 

29.259/29.262; 
 Fls. 29.271/29.274: Decisão que acolheu os Embargos da Apelada para 

julgar a reconvenção, ignorada anteriormente; 
 Fls. 29.279/29.280: Embargos de Declaração da Apelada para 

determinação do termo inicial para correção monetária; 
 Fls. 29.281: decisão quanto aos embargos de declaração da Apelada. 

 
4.  Conforme se verifica acima, em momento 
algum foi dada oportunidade à Apelante para manifestar-se sobre as alegações da 
Apelada nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, que culminaram em uma 
condenação no importe de R$ 1.091.686,60, a totalidade dos pedidos!  Verifica-se, portanto, 
nítido desrespeito ao que preconiza o art. 1.023, § 2º do CPC. 



 

 

 
5. A r. Sentença é, portanto, nula, devendo ser 
determinado o retorno dos autos para manifestação da Apelante e prolação de nova 
decisão, após a abertura de prazo para manifestação da IMF.  
 
6. Conforme elencado acima, para sanar todas 
as lacunas existentes, a r. Sentença foi objeto de 3 embargos, sendo 2 deles opostos 
pela parte vencedora. A r. Sentença padece de fundamentação, na medida em que não 
houve a devida e cautelosa análise das provas carreadas a um caso tão complexo como 
o dos autos. Não há poder de síntese que justifique resumir um processo de quase 30 
mil páginas em 7 de sentença! Pontos e provas relevantes foram simplesmente 
ignorados na apreciação pelo juízo a quo, vejamos abaixo listado os principais: 
 

 Fls. 5.791: A Apelada emitiu em 15/12/2016 atestado de capacidade técnica, ao 
contrário da argumentação que constou na sentença; 

 Fls. 13.681: A Apelante entregou em 22/01/2017 o relatório pormenorizado dos 
serviços prestados, não havendo que se falar em descumprimento do objeto do 
contrato ou de cumprimento parcial deste; 

 Fls. 5.737: Notificação encaminhada pela em 03/03/2017 Apelante de forma a 
evidenciar a ausência de pagamento por parte da Apelada, que levou à rescisão 
unilateral do contrato, e não em razão de supostos  “problemas operacionais” 
indicados na r. Sentença; 

 Fls. 5.873: E-mail da Sra. Carmem Lucia Bueno Valle, gerente do gabinete do 
então prefeito Fernando Haddad, solicitando com urgência a liberação dos 
pagamentos atrasados para impedir a suspensão dos serviços, confirmando a 
prestação do serviço e a origem do valor cobrado na presente ação; 

 Fls. 5.671: O MM. Juízo a quo entendeu que os equipamentos tecnológicos 
deveriam ter sido elencados no momento da indicação do preço. Ocorre que, o 
valor de R$ 287.728,45 foi despendido pela Apelante, sob a promessa de 
reembolso, por equipamentos e serviços que nunca foram de responsabilidade 
da Apelante, mas de obrigação da Apelada em prover, conforme comprovado 
pelo Edital, constante às acima indicadas; 

 Fls. 5724 e seguintes: Cadeia de e-mails que comprovam a orientação da 
Apelada para se suspender a entrega dos equipamentos destinados aos totens 
de autoatendimento; 

 Fls. 29.030: Juntada da nota fiscal de compra dos 33 terminais de 
autoatendimento, comprovando sua disponibilidade; 

 
7.  Conforme amplamente comprovado, a 
culpa exclusiva pelo não cumprimento integral do contrato é da Apelada, que não foi 
capaz de gerir seu contrato, não exigiu ou fiscalizou o serviço não entregue pela Prodam 
e não disponibilizou os equipamentos e serviços necessários à prestação completa dos 
serviços.  
 
8.   Não há que se falar em dano ao erário 
quando, em verdade, a única prejudicada foi a própria IMF, que despendeu valor 
significativo, sem a contrapartida esperada, mero reembolso, sem que se possa imputar 
lucro no valor cobrado! 
 
9.   Novamente sem a devida fundamentação 
jurídica, restou indeferido o pedido de condenação no pagamento de indenização pelos 



 

 

danos morais sofridos pela Apelante. Conforme se verifica dos documentos juntados às 
fls. 5.802 a 5.804, várias foram as reportagens veiculadas depreciando o nome da IMF, 
apesar da certificada boa prestação dos serviços, imputa, publicamente a culpa à 
Apelante quanto à paralisação dos serviços, afirmando que forma verificadas 
irregularidades no contrato para o público em geral. 
 
10.   A Apelante, entretanto, não tinha 
possibilidade de defesa contra a gigante administração pública e viu seu nome jogado 
na lama, perante toda a sociedade e clientes. Necessária a revisão da r. Sentença, 
também neste ponto, de modo a reconhecer a responsabilidade da Apelada pelos danos 
morais causados à Apelante. 
 
11.   Diante do acima exposto, caem por terra as 
alegações trazidas pela Apelada em sede de Reconvenção. Não há prejuízo ao erário 
a ser ressarcido, uma vez que a Apelante comprovadamente cumpriu com todas as suas 
obrigações e ao que estava ao seu alcance, sendo impossível a prestação de serviços 
que dependiam, primeiramente e em sua maior parte, de terceiros contratados pela 
Apelada.  
 
12.   Requer-se, portanto, não sendo o 
entendimento desta C. Câmara pela anulação da r. Sentença dado o cerceamento de 
defesa perpetrado, seja totalmente reformada, de forma a dar provimento aos pedidos 
de ressarcimento material, moral e lucros cessantes, bem como, seja reformada a fim 
de reconhecer a improcedência da Reconvenção apresentada pela Apelada.  

       
Termos em que, 

Pede deferimento. 
 

São Paulo, 12 de dezembro de 2019. 

 

 

MAURÍCIO PALLOTTA RODRIGUES 
OAB/SP nº 255.450 

Acesse através do Código QR baixo: 

 

Argumentos em vídeo para melhor compreensão e maior comodidade. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

COMO LER O CÓDIGO QR USANDO UM SMARTPHONE OU TABLET? 
 
 

 

 Se vossa excelência usa um equipamento iOS 
(iPhone): 

 
Passo 1 →  Vá em “Ajustes” e acesse as opções da 
câmera; 

 
Passo 2 → Ative a função “Escanear Códigos QR”; 

 
Passo 3 →  Abra a câmera do celular e aponte para o 
código que deseja ler; 

 
Passo 4 → Vai aparecer um banner com a opção de 
abrir o código no Safari ou no aplicativo do Youtube. 

 

 Se vossa excelência usa um equipamento Android: 
 

Passo 1 →  Baixe um aplicativo de Leitura de QR Code na Playstore (ex.: 
Barcode Scanner); 

 
Passo 2 → Ao iniciar o aplicativo, ele automaticamente ativará a câmera do 
celular ou tablet. Tudo o que você precisa fazer é centralizar o código no meio 
da tela; 

 
Passo 3 →  Uma vez lido o código QR, o aplicativo te dará a opção de abrir o 
código no Safari ou no aplicativo do Youtube.  

 

Pronto! Agora que você já sabe como ler códigos QR, tente fazer a leitura com o código 
que disponibilizamos na petição. 

 


