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IMISSÃO NA POSSE Nº 5001034-19.2021.8.24.0074/SC

AUTOR: DEMETER PARTICIPACOES LTDA

RÉU: MORGANA TRUPPEL RODRIGUES DE MACEDO

RÉU: MARCOS ANTONIO DIAS

RÉU: LINDOMAR RODRIGUES DE MACEDO

RÉU: AMILTON HASKEL

RÉU: FERRO VELHO MAKITO LTDA

RÉU: ANTONIO PAULO RAFAGNIN

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência, ajuizada
por  DEMETER PARTICIPACOES LTDA em face  de  FERRO VELHO MAKITO LTDA e
outros.

Sustenta a  parte autora que adquiriu o imóvel descrito na inicial por adjudicação
em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A. Em sede de tutela de urgência,
requereu  a  sua  imissão  na  posse  do  imóvel,  fixando  o  prazo  de  60  (sessenta)  dias  para
desocupação voluntária dos requeridos, sob pena de mandado coercitivo, nos termos da Lei n.
9.514.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente cumpre-me esclarecer que a ação de imissão de segue o rito comum,
sendo cabível o pedido de tutela de urgência. 

Neste  andar,  para  que  seja  deferida  a  tutela  de  urgência  pretendida  pela  parte
autora,  faz-se  necessário,  na  forma  do  art.  300,  CPC,  o  preenchimento  dos  requisitos  da
probabilidade do direito e do risco de dano.

Importante ressaltar que, "a concessão de tutela provisória antes da ouvida da
parte adversa é medida que, conquanto possível, vulnera os princípios do contraditório e da
ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV) e, assim, reclama excepcional urgência ou forte evidência do
direito alegado". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 1001060-89.2016.8.24.0000, de Brusque, rel.
Des. Sebastião César Evangelista, j. 13-07-2017).

No  caso  dos  autos,  o  autor  trouxe  diversos  documentos  que  num  primeiro
momento comprovariam seu direito, em especial aqueles trazidos no Evento 1: matrícula  do
imóvel 3,  os  quais comprovam que a autora é  proprietária  (no mínimo registral) do imóvel
inscrito  sob  a  matrícula  n.  9.894  junto  ao  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Trombudo
Central.

Entretanto, não se pode ignorar as informações contidas nos documentos 4 e 5 do
evento 1, que induzem haver terceiros domiciliados no terreno em questão, tendo adquirido a
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posse por contratos particulares de compra e venda.

É  de  conhecimento  de  juízo  -  pelas  inúmeras  demandas  que  tramitam  nesta
unidade jurisdicional em face de Jocelene Gross Ramos e Juliano Ramos -, que houve a aparente
tentativa de implementação de um loteamento clandestino no imóvel sob litígio e que a lide
envolve direitos sensíveis de terceiros que não podem ser desconsiderados liminarmente.

Inclusive, em busca no sistema eproc, verificou-se que os requeridos nestes autos
já  demandam  judicialmente  os  seus  direitos.  Enquanto  os  requeridos  Amilton,  Lindomar,
Marcos  e  Morgana  buscam  a  anulação  do  leilão  extrajudicial  nos  autos  n.  
50070091920208240054, o requerido Antonio Paulo Rafagnin busca a declaração de aquisição
originária  da  propriedade  por  usucapião  (50019014620208240074),  o  que  tornaria,  se
procedente, tornaria impossível desapossá-lo em razão do leilão extrajudicial.

Por todo o exposto, indefiro a tutela de urgência.

No mais, proceda-se conforme a seguir descrito:

1. Cite-se a parte ré por meio eletrônico ou, se isso não for possível, pelo correio,
por carta registrada com aviso de recebimento, para que integre a relação processo e, no prazo
de 15 dias, querendo, apresente resposta, sob pena de revelia, observados os demais requisitos
do art. 250 do Código de Processo Civil (CPC, art. 248, §3º).

2. Caso da parte ré tenha domicílio em local sem número residencial ou se por
qualquer  outra  razão  não  for  possível  a  citação  pelo  correio,  expeça-se mandado,
independentemente  de  novo  despacho,  observados  os  requisitos  do  art.  250  do  Código  de
Processo Civil e a eventual necessidade de recolhimento de diligência. Deverá, ainda, constar no
mandado a autorização do art. 212, §2º, do Código de Processo Civil. 

A citação pelo correio também será substituída por mandado sempre que, sendo
impossível a citação eletrônica, tratar-se de ação de estado (divórcio, p. ex.) ou se o citando for
incapaz ou pessoa jurídica de direito público;

3. Frustrada a citação em razão de a parte ré não residir no local indicado pela
parte autora, proceda-se à busca do endereço no SINESP (INFOSEG).

3.1. Caso o endereço seja diverso daquele indicado na inicial, cite-se na forma determinada no item 1 ou 2,
conforme o caso.

3.2. Caso não seja encontrado novo endereço, cite-se por edital, observando-se as formalidades do art. 257 a
259 do  CPC. Após  o  decurso  do prazo,  caso  a  parte  ré  não  compareça  espontaneamente  ou constitua
advogado, proceda à nomeação de curador especial, seguindo a ordem da lista de advogados cadastrados,
para apresentação manifestação (ou resposta) no prazo legal. Neste caso a audiência, se houver, deverá ser
cancelada.

4. Apresentada resposta, intime-se o autor para, em até 15 dias úteis, manifestar-se
sobre  a.  preliminares,  b.  fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  alegados  pelo  réu
e c. documentos juntados com a resposta. No mesmo prazo, poderá, querendo, d. aditar a petição
inicial  nas hipóteses dos arts.  338 e 339 do CPC e e.  responder a  eventual  reconvenção ou
pedido contraposto;
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5.  Depois,  intimem-se  ambas  as  partes  para  que,  em até  15  dias,  manifestem
interesse na produção de outras provas. Com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição,
o requerimento de prova testemunhal deverá indicar a(s) alegação(ões) de fato contida(s) na
inicial  ou  contestação  que,  sendo  controversas  e  não  provadas  por  documentos  nem
comprováveis apenas por perícia, serão demonstradas testemunhas. No mesmo prazo deverá ser
apresentado o rol. Se houver requerimento de perícia, deverá ser delimitado seu objeto. Se for
requerida a produção de prova documental,  a  parte  deverá  discorrer  sobre o cabimento da
juntada  tardia  nos  termos  do  art.  435,  caput  e  parágrafo  único,  do  CPC.  A  justificativa  é
essencial para que o juízo possa avaliar a pertinência da prova (CPC, art. 370, parágrafo único) e
sua ausência poderá acarretar  o indeferimento e,  sendo o caso,  o  julgamento antecipado do
mérito;

6. Após, se nenhuma prova for requerida, venham conclusos para sentença; do
contrário, voltem conclusos para saneamento e organização do processo.

7. Caso a parte autora, intimada a realizar diligência essencial ao andamento do
processo, não se manifeste,  intime-se  pessoalmente,  pelo correio  preferencialmente para dar
andamento ao processo no prazo 5 dias úteis (CPC, art. 485, §1º).

Documento eletrônico assinado por VALTER DOMINGOS DE ANDRADE JUNIOR, Juiz de Direito, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço  eletrônico  https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 310013996169v17 e do código CRC 90858aa8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VALTER DOMINGOS DE ANDRADE JUNIOR
Data e Hora: 25/5/2021, às 16:42:49
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