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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 34ª  VARA 

CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP 

 

 

 

 

 

proc. nº 1098950-86.2021.8.26.0100 

Cumprimento provisório da condenação 

 

 

 ESPÓLIO DE MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA , 

representado por seu INVENTARIANTE,  Luiz Inácio Lula da Silva, vem, por seus 

advogados, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos da 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA CONDENAÇÃO , que move em face de OAS 

EMPREENDIMENTOS S/A–EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL , tendo em vista o 

resultado negativo da penhora on line, expor e requerer o seguinte: 

 

 A executada é notoriamente uma das maiores contrutoras do país, 

tendo concluído com êxito seu processo de recuperação judicial, e segue construindo 

empreendimentos em 5 Estados da federação (doc. 1), razão pela qual opera 10 filiais 

sob o cnpj nº 06.324.922/0002-11 (doc. 2).  

 

 Vale ressaltar que o último balanço publicado pela executada é de 

2018 (doc. 3) o que prova o seu intuito de ocultar patrimônio, e naquele ano possuía 

receitas gerais de mais de R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) (doc. 4). 

 



  

#266608v2  

2 
 

 Assim, não é factível que uma empresa deste porte, que 

permanece em plena atividade, com diversos empreendimentos em andamento,  

não tenha um real em suas contas. 

 

 A ausência de recursos é prova clara de abuso da personalidade 

jurídica . 

 

 De toda forma, antes da tentativa de penhora de renda ou outra 

medida mais drástica, requer-se a penhora de R$ 815.344,30 (oitocentos e quinze mil, 

trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) nas contas bancárias da filial da 

executada OAS, inscrita no cnpj sob o nº 06.324.922/0002-11, a ser realizado via 

SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário1. 

 

Nesses Termos 

Pede Deferimento. 

 
São Paulo/SP, 2 de dezembro de 2021. 

 
 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 
OAB/SP 172.730 

 
 

MARIA DE LOURDES LOPES 
OAB/SP 77.513 

ANDRÉ OLIVEIRA 
OAB/RJ 169.189 

 

 
1 https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ 


