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Capa do Processo

          Nº do Processo: 0005245-28.2000.8.24.0008           Data de autuação: 07/04/2000 00:00:00          Situação: MOVIMENTO-AGUARDA DESPACHO 
 
          Órgão Julgador:  Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau                    Juiz(a):  Clayton Cesar Wandscheer 
 
          Competência:  Civil - Sucessões          Classe da ação:  Inventário 
 

Lembretes    Novo  

 Assuntos

Partes e Representantes 
REQUERENTE REQUERIDO

 RICARDO LUIZ GUERREIRO FERREIRA   (309.339.949-15)    (Inventariante )  -
Pessoa Física 
 
          SYLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS   SC005793     

 SUELI GUERREIRO FERREIRA   (291.020.659-91)  - Pessoa Física    (Espólio ) 
 

e outros

INTERESSADO
 CIMARA WALTERS CUNHA   (004.579.619-02)  -  Pessoa Física 

    Procurador(es): EVERTON FREYGANG     SC008221 IVAN PAULO KÜHL     SC013010  
e outros

 Informações Adicionais   (Prevenção:  NÃO executada *)

Ações
Acesso íntegra do processo | Movimentar/Peticionar |

    

Evento Data/Hora Descrição Usuário Documentos

350 14/05/2022
01:08:11 Decorrido prazo - Refer. aos Eventos: 341, 342, 343, 344, 345 e 346 SECFP Evento não gerou documento

349 21/04/2022
23:59:59

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 341, 342, 343,
344, 345 e 346 SECJE Evento não gerou documento

348 12/04/2022
13:34:43 Conclusos para despacho costamelo Evento não gerou documento

347 11/04/2022
13:32:44

Redistribuído por prevenção ao juízo - (de BNU03CV01 para
BNU02CV01) lucianaoliveira Evento não gerou documento

346 11/04/2022
07:04:00

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 340 
(INTERESSADO - SORAYA WALTERS DA SILVA) 
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (350 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 25/04/2022 00:00:00 
Data final: 13/05/2022 23:59:59

jss11593 Evento não gerou documento

345 11/04/2022
07:03:59

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 340 
(INTERESSADO - SANDRA REGINA DE AGUIAR) 
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (350 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 25/04/2022 00:00:00 
Data final: 13/05/2022 23:59:59

jss11593 Evento não gerou documento

344 11/04/2022
07:03:59

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 340 
(INTERESSADO - ROGERIO SANDRO CUNHA) 
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (350 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 25/04/2022 00:00:00 
Data final: 13/05/2022 23:59:59

jss11593 Evento não gerou documento

343 11/04/2022
07:03:59

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 340 
(REQUERENTE - RICARDO LUIZ GUERREIRO FERREIRA) 
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (350 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 25/04/2022 00:00:00 
Data final: 13/05/2022 23:59:59

jss11593 Evento não gerou documento

342 11/04/2022
07:03:59

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 340 
(INTERESSADO - GILTON PAULO DA SILVA) 
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (350 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 25/04/2022 00:00:00 
Data final: 13/05/2022 23:59:59

jss11593 Evento não gerou documento

341 11/04/2022
07:03:59

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 340 
(INTERESSADO - CIMARA WALTERS CUNHA) 
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (350 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 25/04/2022 00:00:00 
Data final: 13/05/2022 23:59:59

jss11593 Evento não gerou documento
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Evento Data/Hora Descrição Usuário Documentos

340 11/04/2022
07:03:59 Terminativa - Declarada incompetência jss11593 DESPADEC1  

339 07/04/2022
16:28:27 Conclusos para despacho smiranda Evento não gerou documento

338 07/04/2022
16:28:06

Cancelada a movimentação processual - (Evento 337 - Conclusos para
julgamento - 06/04/2022 12:31:22) smiranda Evento não gerou documento

336 31/03/2022
12:29:27

Juntada de Carta pelo Correio - devolvida sem cumprimento - Refer. ao
Evento: 335 
Destinatário: RICARDO LUIZ GUERREIRO FERREIRA 
Devolvida em: 30/03/2022 
Motivo devolução: Não Procurado

VPOST AR1  

335 25/02/2022
16:48:35 Expedição de ofício - 1 carta lucianaoliveira OFIC1  

334 11/12/2021
01:17:34 Decorrido prazo - Refer. aos Eventos: 324, 325, 326, 327, 328, 329 e 332 SECFP Evento não gerou documento

333 02/12/2021
23:59:59

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 324, 325, 326,
327, 328, 329 e 332 SECJE Evento não gerou documento

332 22/11/2021
10:41:49

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 331 
(REQUERENTE - RICARDO LUIZ GUERREIRO FERREIRA) 
Prazo: 5 dias Status:FECHADO (334 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 03/12/2021 00:00:00 
Data final: 10/12/2021 23:59:59

maike Evento não gerou documento

331 22/11/2021
10:41:49 Ato ordinatório praticado maike ATOORD1  

330 22/11/2021
10:38:55 Juntada de peças digitalizadas maike

CERT1  COMP2   
ACOR3  CERTTRAN4   

 

329 22/11/2021
10:32:31

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 323 
(INTERESSADO - SORAYA WALTERS DA SILVA) 
Prazo: 5 dias Status:FECHADO (334 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 03/12/2021 00:00:00 
Data final: 10/12/2021 23:59:59

maike Evento não gerou documento

328 22/11/2021
10:32:31

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 323 
(INTERESSADO - SANDRA REGINA DE AGUIAR) 
Prazo: 5 dias Status:FECHADO (334 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 03/12/2021 00:00:00 
Data final: 10/12/2021 23:59:59

maike Evento não gerou documento

327 22/11/2021
10:32:31

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 323 
(INTERESSADO - ROGERIO SANDRO CUNHA) 
Prazo: 5 dias Status:FECHADO (334 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 03/12/2021 00:00:00 
Data final: 10/12/2021 23:59:59

maike Evento não gerou documento

326 22/11/2021
10:32:31

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 323 
(REQUERENTE - RICARDO LUIZ GUERREIRO FERREIRA) 
Prazo: 5 dias Status:FECHADO (334 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 03/12/2021 00:00:00 
Data final: 10/12/2021 23:59:59

maike Evento não gerou documento

325 22/11/2021
10:32:31

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 323 
(INTERESSADO - GILTON PAULO DA SILVA) 
Prazo: 5 dias Status:FECHADO (334 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 03/12/2021 00:00:00 
Data final: 10/12/2021 23:59:59

maike Evento não gerou documento

324 22/11/2021
10:32:31

Expedida/certificada a intimação eletrônica 
Refer. ao Evento 323 
(INTERESSADO - CIMARA WALTERS CUNHA) 
Prazo: 5 dias Status:FECHADO (334 - Decorrido prazo) 
Data inicial da contagem do prazo: 03/12/2021 00:00:00 
Data final: 10/12/2021 23:59:59

maike Evento não gerou documento

323 22/11/2021
10:32:31 Ato ordinatório praticado maike ATOORD1  

322 22/11/2021
10:29:20 Juntada de peças digitalizadas maike CERT1  

321 22/11/2021
10:09:32

Alterada a parte - exclusão - Situação da parte HEMIR REIS
GUERREIRO - EXCLUÍDA maike Evento não gerou documento

320 22/11/2021
10:09:13

Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Parte: HEMIR REIS
GUERREIRO. Justiça gratuita: Não requerida. maike Evento não gerou documento

319 19/11/2021
20:23:28

Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Parte: SANDRA
REGINA DE AGUIAR. Justiça gratuita: Não requerida. maike Evento não gerou documento

318 19/11/2021
19:58:33

Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Parte: CIMARA
WALTERS CUNHA. Justiça gratuita: Não requerida. maike Evento não gerou documento

317 19/11/2021
19:52:04

Alterada a parte - exclusão - Situação da parte GILTON PAULO DA
SILVA E OUTROS - EXCLUÍDA maike Evento não gerou documento

316 19/11/2021
19:50:14

Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Parte: ROGERIO
SANDRO CUNHA. Justiça gratuita: Não requerida. maike Evento não gerou documento

315 19/11/2021
19:49:33

Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Parte: SORAYA
WALTERS DA SILVA. Justiça gratuita: Não requerida. maike Evento não gerou documento
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Evento Data/Hora Descrição Usuário Documentos

314 19/11/2021
19:47:45

Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Parte: GILTON PAULO
DA SILVA. Justiça gratuita: Não requerida. maike Evento não gerou documento

313 19/11/2021
19:41:25

Alterada a parte - exclusão - Situação da parte SUELI GUERREIRO
FERREIRA - EXCLUÍDA maike Evento não gerou documento

312 19/11/2021
19:38:17

Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Parte: SUELI
GUERREIRO FERREIRA. Justiça gratuita: Não requerida. maike Evento não gerou documento

311 19/11/2021
19:37:01

Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Parte: RICARDO LUIZ
GUERREIRO FERREIRA. Justiça gratuita: Deferida. maike Evento não gerou documento

310 12/07/2021
15:15:23 Juntada de íntegra do processo LLPEREIRA

PROCJUDIC1  PROCJUDIC2   
PROCJUDIC3  PROCJUDIC4   
PROCJUDIC5   

 
309 17/01/2021

02:20:13
Juntada de certidão - Extrato com dados do processo migrado do SAJ para
o EPROC. MIG Evento não gerou documento

308 25/06/2018
16:50:06 Expedido ofício - SAJ - Genérico MIG Evento não gerou documento

307 20/06/2018
16:22:43

Juntada de documento - Malote digital n. 40420184259218 -
Despacho/Ofício Execução Fiscal n. 2001.72.05.005879-3 MIG Evento não gerou documento

306 07/03/2017
12:50:02

Certidão emitida - CERTIFICO, para os devidos fins que, nesta data faço
juntada de cópia da sentença que julgou improcedente o pedido
apresentado nos autos n. 0022218-38.2012.8.24.0008/SC. CERTIFICO,
outrossim, que em consulta ao site do TJSC, verifiquei que a Apelação
Cível interposta contra referida sentença, ainda encontra-se pendente de
julgamento, cosoante extrato de consulta que segue.

MIG Evento não gerou documento

305 01/04/2016
17:41:37 Expedido ofício - SAJ - Genérico ao Juiz de Direito MIG Evento não gerou documento

304 29/03/2016
14:07:56 Recebidos os autos MIG Evento não gerou documento

303 28/03/2016
14:50:13

Mero expediente - SAJ - Diante da petição retro, expeça-se ofício ao
Juizado Especial Cível, relativamente aos autos de n. 008.02.017069-
3/001, dando-se ciência acerca da decisão proferida nestes autos de
inventário às fls. 207-211, cuja cópia deverá instruir o ofício.Cumpra-se.

MIG Evento não gerou documento

302 26/03/2014
14:54:35 Ajuste Correicional-Concluso para despacho MIG Evento não gerou documento

301 26/03/2014
14:54:26

Juntada de ofício - Ofício nº 008020170693-001-007 / Juizado Especial
Cível MIG Evento não gerou documento

300 22/08/2013
13:10:32 Concluso para despacho - SAJ MIG Evento não gerou documento

299 21/08/2013
20:00:31 Aguardando envio para o Juiz MIG Evento não gerou documento

298 20/08/2013
18:33:38 Aguardando envio para o Juiz MIG Evento não gerou documento

297 20/08/2013
18:21:53

Juntada de ofício - Recebido em 13/8/2013, oriundo do Juizado Especial
Cível da omarca de Blumenau/SC. MIG Evento não gerou documento

296 24/05/2013
17:47:45

Certificado outros - Certifico que os autos encontravam-se em cartório,
aguardando decurso de prazo de suspesão. Que, nesta data, para fins de
regularização de movimentações foi efetuada a carga dos autos ao cartório,
vez que a efetuada em 18/1/2013, devidamente recebida, não atualizou a
movimentação.

MIG Evento não gerou documento

295 24/05/2013
17:37:03 Recebimento - SAJ MIG Evento não gerou documento

294 06/02/2013
08:50:57 Aguardando outros - processo suspenso MIG Evento não gerou documento

293 06/02/2013
08:40:07

Processo desapensado - Desapensado o processo 008.12.022218-0 -
Rescisão de Contrato / Ordinário MIG Evento não gerou documento

292 08/10/2012
13:47:49 Recebimento - SAJ MIG Evento não gerou documento

291 03/10/2012
17:27:30 Concluso para despacho - SAJ MIG Evento não gerou documento

290 03/10/2012
17:20:14 Aguardando envio para o Juiz MIG Evento não gerou documento

289 03/10/2012
17:12:59

Processo apensado - SAJ - Apensado o processo 008.12.022218-0 -
Rescisão de Contrato / Ordinário MIG Evento não gerou documento

288 10/08/2012
18:43:41 Processo suspenso - SAJ MIG Evento não gerou documento

287 10/08/2012
18:42:55

Certificado decurso de prazo - Certifico que o prazo decorreu sem
oferecimento de manifestação pela parte interessada acerca da intimação
de fls. 226. Certifico, ainda, que cumpro o item "b" de fl. 210 suspendendo
o processo.

MIG Evento não gerou documento

286 10/08/2012
18:40:00 Juntada de petição - 12013 INVTE MIG Evento não gerou documento

285 10/08/2012
15:58:33 Aguardando petição MIG Evento não gerou documento

284 07/08/2012
17:46:38 Recebimento - SAJ MIG Evento não gerou documento

283 25/07/2012
13:08:53 Carga ao Advogado - fone: 3322-1750 MIG Evento não gerou documento

282 25/07/2012
13:08:49 Aguardando envio para o Advogado MIG Evento não gerou documento

281 20/07/2012
14:19:24 Certificada a publicação da relação de edital - Relação 0219/2012 MIG Evento não gerou documento 

https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=311626111480569798450370924828&evento=311626111480569798450382373399&key=e4baa67df3d6d19f05f6bd30dc6454808cca5e99523c30f23d91cc23fd640a30&hash=4b1f2ee95e9b384b98bd4f70ad733903
https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=311626111480569798450371084489&evento=311626111480569798450382373399&key=8bf3e53df81b3261e6cae5b0eb93c21eabb0d203e4261749e0a82e8866ce0e62&hash=1f4528736147c528eba8b0060b19d8b3
https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=311626111480569798450371232602&evento=311626111480569798450382373399&key=8754b9ba528ee48d4e8e4d8c2f46de5bf94ae1df9e0150f6e802a2a3b423189a&hash=71df522ebccc1b5766cdac224a4d8cc9
https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=311626111480569798450371406133&evento=311626111480569798450382373399&key=bf4122e7afddd9e0ce58bb557f13211e2943071ff24d198faa1f3683e3955153&hash=2ce587baa591d6a4cc6b8857c4148e84
https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=311626111480569798450371554997&evento=311626111480569798450382373399&key=daddb8c40dd036227cc427ec5a3863fb8c092ce9ce8cda90075521ffb562d5c4&hash=f92322bc2f000af05f93e1ddb253038a
https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=download_documentos_evento&num_processo=00052452820008240008&num_seq_evento=310&arr_documentos=YTo1OntpOjA7czo0NjoiMzExNjI2MTExNDgwNTY5Nzk4NDUwMzcwOTI0ODI4fFBST0NKVURJQ3wxfHBkZiI7aToxO3M6NDY6IjMxMTYyNjExMTQ4MDU2OTc5ODQ1MDM3MTA4NDQ4OXxQUk9DSlVESUN8MnxwZGYiO2k6MjtzOjQ2OiIzMTE2MjYxMTE0ODA1Njk3OTg0NTAzNzEyMzI2MDJ8UFJPQ0pVRElDfDN8cGRmIjtpOjM7czo0NjoiMzExNjI2MTExNDgwNTY5Nzk4NDUwMzcxNDA2MTMzfFBST0NKVURJQ3w0fHBkZiI7aTo0O3M6NDY6IjMxMTYyNjExMTQ4MDU2OTc5ODQ1MDM3MTU1NDk5N3xQUk9DSlVESUN8NXxwZGYiO30=&hash=f3f9a969cf3070894ee26134ca3a8d7a
https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=abrir_em_abas_documentos_evento&num_processo=00052452820008240008&num_seq_evento=310&arr_documentos_abas=YTo1OntpOjA7czoxNzk6ImRvYz0zMTE2MjYxMTE0ODA1Njk3OTg0NTAzNzA5MjQ4MjgmZXZlbnRvPTMxMTYyNjExMTQ4MDU2OTc5ODQ1MDM4MjM3MzM5OSZrZXk9ZTRiYWE2N2RmM2Q2ZDE5ZjA1ZjZiZDMwZGM2NDU0ODA4Y2NhNWU5OTUyM2MzMGYyM2Q5MWNjMjNmZDY0MGEzMCZoYXNoPTRiMWYyZWU5NWU5YjM4NGI5OGJkNGY3MGFkNzMzOTAzIjtpOjE7czoxNzk6ImRvYz0zMTE2MjYxMTE0ODA1Njk3OTg0NTAzNzEwODQ0ODkmZXZlbnRvPTMxMTYyNjExMTQ4MDU2OTc5ODQ1MDM4MjM3MzM5OSZrZXk9OGJmM2U1M2RmODFiMzI2MWU2Y2FlNWIwZWI5M2MyMWVhYmIwZDIwM2U0MjYxNzQ5ZTBhODJlODg2NmNlMGU2MiZoYXNoPTFmNDUyODczNjE0N2M1MjhlYmE4YjAwNjBiMTlkOGIzIjtpOjI7czoxNzk6ImRvYz0zMTE2MjYxMTE0ODA1Njk3OTg0NTAzNzEyMzI2MDImZXZlbnRvPTMxMTYyNjExMTQ4MDU2OTc5ODQ1MDM4MjM3MzM5OSZrZXk9ODc1NGI5YmE1MjhlZTQ4ZDRlOGU0ZDhjMmY0NmRlNWJmOTRhZTFkZjllMDE1MGY2ZTgwMmEyYTNiNDIzMTg5YSZoYXNoPTcxZGY1MjJlYmNjYzFiNTc2NmNkYWMyMjRhNGQ4Y2M5IjtpOjM7czoxNzk6ImRvYz0zMTE2MjYxMTE0ODA1Njk3OTg0NTAzNzE0MDYxMzMmZXZlbnRvPTMxMTYyNjExMTQ4MDU2OTc5ODQ1MDM4MjM3MzM5OSZrZXk9YmY0MTIyZTdhZmRkZDllMGNlNThiYjU1N2YxMzIxMWUyOTQzMDcxZmYyNGQxOThmYWExZjM2ODNlMzk1NTE1MyZoYXNoPTJjZTU4N2JhYTU5MWQ2YTRjYzZiODg1N2M0MTQ4ZTg0IjtpOjQ7czoxNzk6ImRvYz0zMTE2MjYxMTE0ODA1Njk3OTg0NTAzNzE1NTQ5OTcmZXZlbnRvPTMxMTYyNjExMTQ4MDU2OTc5ODQ1MDM4MjM3MzM5OSZrZXk9ZGFkZGI4YzQwZGQwMzYyMjdjYzQyN2VjNWEzODYzZmI4YzA5MmNlOWNlOGNkYTkwMDc1NTIxZmZiNTYyZDVjNCZoYXNoPWY5MjMyMmJjMmYwMDBhZjA1ZjkzZTFkZGIyNTMwMzhhIjt9&hash=2d8e3b76bb5619fe7b9e883fba89059e
https://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=0022218-38.2012&foroNumeroUnificado=0008&dadosConsulta.valorConsultaNuUnificado=0022218-38.2012.8.24.0008&dadosConsulta.valorConsultaNuUnificado=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO
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280 20/07/2012
14:18:37 Aguardando juntada de AR MIG Evento não gerou documento

279 20/07/2012
13:14:12

Juntada de AR - Juntada de AR : AR038820291TJ Situação : Cumprido
Destinatário : Vara de Execuções Fiscais e Criminal e Juizado Especial
Federal Criminal Adjunto de Blumenau

MIG Evento não gerou documento

278 12/07/2012
16:05:47 Aguardando publicação MIG Evento não gerou documento

277 05/07/2012
12:07:59

Certificada a publicação da relação de edital - Relação :0219/2012 Data da
Publicação: 05/07/2012  
Número do Diário: 1426 Página:

MIG Evento não gerou documento

276 03/07/2012
18:29:48

Aguardando publicação - Relação: 0219/2012 Teor do ato: Fica intimado o
terceiro interessado, para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca
do item "c" do despacho de fls 207/211, qual seja: " Com esteio no que
ficou assentado alhures neste decisum, articulado no item " III ", oficie-se
aos juízes, de onde emanadas as ordens de penhora no rosto dos autos.
Outrossim, de igual sorte, intimem-se os credores que se habilitaram nos
autos". Advogados(s): Everton Freygang (OAB 008.221/SC)

MIG Evento não gerou documento

275 03/07/2012
16:20:53 Ofício expedido - SAJ - Genérico ao Juiz de Direito MIG Evento não gerou documento

274 03/07/2012
15:24:35

Ato Ordinatório-Cível - Fica intimado o terceiro interessado, para no prazo
de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca do item "c" do despacho de fls
207/211, qual seja: " Com esteio no que ficou assentado alhures neste
decisum, articulado no item " III ", oficie-se aos juízes, de onde emanadas
as ordens de penhora no rosto dos autos. Outrossim, de igual sorte,
intimem-se os credores que se habilitaram nos autos".

MIG Evento não gerou documento

273 03/07/2012
14:45:15 Juntada de e-mail - transferência de subconta MIG Evento não gerou documento

272 02/07/2012
16:20:46 Ofício expedido - SAJ - Genérico ao Juiz de Direito MIG Evento não gerou documento

271 02/07/2012
15:22:20 Aguardando cumprir despacho MIG Evento não gerou documento

270 24/05/2012
12:23:19

Certificada a publicação da relação de edital - Relação :0159/2012 Data da
Publicação: 24/05/2012  
Número do Diário: 1397 Página:

MIG Evento não gerou documento

269 22/05/2012
10:20:51

Aguardando publicação - Relação: 0159/2012 Teor do ato: I - A
inventariante deverá em até 20(vinte) dias: a) - trazer aos autos as
negativas-fiscais das Fazendas Federal, Estadual e Municipal, das autoras
da herança Sueli Guerreiro Ferreira e Hemir Reis Guerreiro. Observo que
as certidões das Fazendas trazidas aos autos, à fls. 104 e 105, já expiraram
o seu prazo de validade. b) comprovante de pagamento do imposto causa
mortis e correlata declaração(DIEF); c) - certidão imobiliária atualizada do
imóvel, apartamento de nº 01, localizado no primeiro pavimento do
Edifício Karmann, à Avenida Brasil, nº 571, Bairro Ponta Aguda,
Blumenau. II - Em relação a apreciação do pedido, para que seja declarado
bem de família, o apartamento de nº 01, localizado no primeiro pavimento
do Edifício Karmann, à Avenida Brasil, nº 571, Bairro Ponta Aguda,
Blumenau, é de se esclarecer-se que, em nenhum momento restou
evidenciado de que o bem supra referido, serviu de moradia e ou
residência ao inventariante. Ademais a isso, é de se ressaltar, que referido
bem nunca foi de sua propriedade, conquanto então pertencente à autora da
herança. Sobre referido bem, somente passou a ter direito hereditários, e
portanto, nunca teve sua propriedade. Conseqüentemente, porque não é seu
proprietário, e nunca foi, não lhe assiste qualquer legitimidade para ver
declarado em relação a ele,inventariante, tratar-se o imóvel em questão, de
bem de família, protegido pela Lei Lei nº 8.009/1990. A Lei nº 8.009/1990
estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família, incluindo o imóvel
destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, a teor do disposto no
art. 1º.Consoante disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/90, "o imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais
ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei." A regulamentação especial consta da Lei nº
8.009/1990, condiciona a proteção ao preenchimento de dois requisitos: a
propriedade do bem e sua destinação específica. Portanto, deixo de
reconhecer, como bem de família(Lei nº 8.009/900), o imóvel em causa,
em relação ao inventariante. III -Não obstante a recusa deste
juízo(fls.124/126), em chancelar a cessão de direito hereditário (conforme
contrato de cessão a que dá conta o documento de fls. 120/121) do único
bem então remanescente do espólio, feita a favor de terceiro, Sandra
Regina de Aguiar, de efeito, informa o inventariante de que a cessionária já
imitiu-se na posse do imóvel, apoderando-se inclusive de alguns
pertences(móveis) que lá se encontravam, e recusa-se a deixar o imóvel e o
de entregar os pertences/objetos móveis que guarneciam o imóvel. Pois
bem. Ainda que não sendo reconhecida por válida a cessão realizada pelo
inventariante, conforme disposto pelo decisum irrecorrido de fls. 124/126,
e mesmo porque, reclamava, para legalidade, de tal ato de disposição,
fosse formalizado por escritura pública e ou termo nos autos, acontece que,
dado ao fato de a cessionária já estar residindo no imóvel e de estar na
posse dos bens/pertences que se encontravam no local, tenho que, no
entanto, eventual pretensão do inventariante(como representante do
espólio) objetivando a recuperação da posse do imóvel e dos
objetos/pertences, não pode entretanto se dar através deste processo de
inventário, mas outrossim, em ação própria, não podendo ser deslindada
essa questão no âmbito e seara do juízo do inventário, eis que para tanto,
deverá ser observado o princípio constitucional do devido processo legal,

MIG Evento não gerou documento
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com o contraditório e ampla defesa, e para tal, demanda o manejo de ação
própria e autônoma, mesmo porque trata-se de questão de alta
indagação(CPC,art. 984). IV - Por sua vez, havendo penhora no rosto dos
autos e de habilitação de créditos, de efeito, exeqüentes e habilitantes
podem, em tese, virem a serem lesados em decorrência da negociação do
imóvel, do único bem que então era remanescente do patrimônio do
espólio, negociação essa, realizada que fora, entre a inventariante e
terceiro, estando inclusive esse terceiro, na posse do imóvel, nele
residindo. Tal circunstância, a princípio, pode caracterizar a fraude à
execução e ou contra terceiros. Nos termos do art. 984 do CPC, o juiz do
inventário e da partilha "decidirá todas as questões de direito e também as
questões de fato, quando este se achar provado por documento. Outrossim,
a exegese do art. 984 do CPC é no sentido de que o juízo do inventário é
universal apenas para as questões de direito e de fatos provados por
documento. Havendo questão de alta indagação e necessidade de dilação
probatória, é exigível processo à parte que deve tramitar perante o juízo
competente para apreciá-lo, sendo que a ação deverá correr em via
ordinária. A respeito: "INVENTÁRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. 1 -[sic]. 2 -
[sic]. 3 - O juiz do inventário não é competente para resolver litígios
envolvendo fraude à execução ou contra credores, matéria de alta
indagação que depende de outras provas (art. 984, CPC). 4 - Contrarrazões
não são via adequada para se pedir a reforma da sentença. 5 - Apelação
não provida."(Processo nº 2011.07.1.022140-9" (547339), 6ª Turma Cível
do TJDFT, Rel. Jair Soares. unânime, DJe 17.11.2011). À luz do exposto:
a) - Deixo de reconhecer, como sendo bem de família, o apartamento de nº
01, localizado no primeiro pavimento do Edifício Karmann, à Avenida
Brasil, nº 571, Bairro Ponta Aguda, Blumenau, não estando pois referido
bem, em relação ao inventariante, sob a proteção da Lei nº 8.009/1990,
tratando-se portanto, de bem suscetível a penhora. b)- Por tratar-se de
questão prejudicial - e partindo da premissa de que o imóvel supra referido
é bem que ainda integra o acervo hereditário - eventual rescindibilidade do
negócio jurídico então realizado entre o inventariante e terceiro, com o
conseqüente retorno da posse desse bem ao espólio, essa questão,
prejudicial, deve portanto, anteceder a sua própria partilha e ou
adjudicação. Nessa conformidade, determino a suspensão deste processo,
forte no comando do art. 265, IV, 'a', do Código de Processo Civil, diante
da existência de questão prejudicial ao deslinde da partilha/adjudicação em
relação ao bem em questão, remetendo pois, as partes interessadas, para o
equacionamento da questão, através das vias ordinárias. c) - Com esteio no
que ficou assentado alhures neste decisum, articulado no item "III", oficie-
se aos juízos, de onde emanadas as ordens de penhora no rosto dos autos.
Outrossim, de igual sorte, intimem-se os credores que se habilitaram nos
autos. C-se.I-se. Advogados(s): Sylvio José de Oliveira Ramos (OAB
005.793/SC)

268 16/05/2012
16:15:07 Aguardando confecção relação intimação advogado MIG Evento não gerou documento

267 16/05/2012
15:48:41 Recebimento - SAJ MIG Evento não gerou documento

266 15/05/2012
12:03:17

Despacho outros - I - A inventariante deverá em até 20(vinte) dias: a) -
trazer aos autos as negativas-fiscais das Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, das autoras da herança Sueli Guerreiro Ferreira e Hemir Reis
Guerreiro. Observo que as certidões das Fazendas trazidas aos autos, à fls.
104 e 105, já expiraram o seu prazo de validade. b) comprovante de
pagamento do imposto causa mortis e correlata declaração(DIEF); c) -
certidão imobiliária atualizada do imóvel, apartamento de nº 01, localizado
no primeiro pavimento do Edifício Karmann, à Avenida Brasil, nº 571,
Bairro Ponta Aguda, Blumenau. II - Em relação a apreciação do pedido,
para que seja declarado bem de família, o apartamento de nº 01, localizado
no primeiro pavimento do Edifício Karmann, à Avenida Brasil, nº 571,
Bairro Ponta Aguda, Blumenau, é de se esclarecer-se que, em nenhum
momento restou evidenciado de que o bem supra referido, serviu de
moradia e ou residência ao inventariante. Ademais a isso, é de se ressaltar,
que referido bem nunca foi de sua propriedade, conquanto então
pertencente à autora da herança. Sobre referido bem, somente passou a ter
direito hereditários, e portanto, nunca teve sua propriedade.
Conseqüentemente, porque não é seu proprietário, e nunca foi, não lhe
assiste qualquer legitimidade para ver declarado em relação a
ele,inventariante, tratar-se o imóvel em questão, de bem de família,
protegido pela Lei Lei nº 8.009/1990. A Lei nº 8.009/1990 estabeleceu a
impenhorabilidade do bem de família, incluindo o imóvel destinado à
moradia do casal ou da entidade familiar, a teor do disposto no art.
1º.Consoante disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/90, "o imóvel residencial
próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de
outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam
seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."
A regulamentação especial consta da Lei nº 8.009/1990, condiciona a
proteção ao preenchimento de dois requisitos: a propriedade do bem e sua
destinação específica. Portanto, deixo de reconhecer, como bem de
família(Lei nº 8.009/900), o imóvel em causa, em relação ao inventariante.
III -Não obstante a recusa deste juízo(fls.124/126), em chancelar a cessão
de direito hereditário (conforme contrato de cessão a que dá conta o
documento de fls. 120/121) do único bem então remanescente do espólio,
feita a favor de terceiro, Sandra Regina de Aguiar, de efeito, informa o
inventariante de que a cessionária já imitiu-se na posse do imóvel,
apoderando-se inclusive de alguns pertences(móveis) que lá se

MIG Evento não gerou documento
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encontravam, e recusa-se a deixar o imóvel e o de entregar os
pertences/objetos móveis que guarneciam o imóvel. Pois bem. Ainda que
não sendo reconhecida por válida a cessão realizada pelo inventariante,
conforme disposto pelo decisum irrecorrido de fls. 124/126, e mesmo
porque, reclamava, para legalidade, de tal ato de disposição, fosse
formalizado por escritura pública e ou termo nos autos, acontece que, dado
ao fato de a cessionária já estar residindo no imóvel e de estar na posse dos
bens/pertences que se encontravam no local, tenho que, no entanto,
eventual pretensão do inventariante(como representante do espólio)
objetivando a recuperação da posse do imóvel e dos objetos/pertences, não
pode entretanto se dar através deste processo de inventário, mas outrossim,
em ação própria, não podendo ser deslindada essa questão no âmbito e
seara do juízo do inventário, eis que para tanto, deverá ser observado o
princípio constitucional do devido processo legal, com o contraditório e
ampla defesa, e para tal, demanda o manejo de ação própria e autônoma,
mesmo porque trata-se de questão de alta indagação(CPC,art. 984). IV -
Por sua vez, havendo penhora no rosto dos autos e de habilitação de
créditos, de efeito, exeqüentes e habilitantes podem, em tese, virem a
serem lesados em decorrência da negociação do imóvel, do único bem que
então era remanescente do patrimônio do espólio, negociação essa,
realizada que fora, entre a inventariante e terceiro, estando inclusive esse
terceiro, na posse do imóvel, nele residindo. Tal circunstância, a princípio,
pode caracterizar a fraude à execução e ou contra terceiros. Nos termos do
art. 984 do CPC, o juiz do inventário e da partilha "decidirá todas as
questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar
provado por documento. Outrossim, a exegese do art. 984 do CPC é no
sentido de que o juízo do inventário é universal apenas para as questões de
direito e de fatos provados por documento. Havendo questão de alta
indagação e necessidade de dilação probatória, é exigível processo à parte
que deve tramitar perante o juízo competente para apreciá-lo, sendo que a
ação deverá correr em via ordinária. A respeito: "INVENTÁRIO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO.
VIAS ORDINÁRIAS. 1 -[sic]. 2 -[sic]. 3 - O juiz do inventário não é
competente para resolver litígios envolvendo fraude à execução ou contra
credores, matéria de alta indagação que depende de outras provas (art. 984,
CPC). 4 - Contrarrazões não são via adequada para se pedir a reforma da
sentença. 5 - Apelação não provida."(Processo nº 2011.07.1.022140-9"
(547339), 6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Jair Soares. unânime, DJe
17.11.2011). À luz do exposto: a) - Deixo de reconhecer, como sendo bem
de família, o apartamento de nº 01, localizado no primeiro pavimento do
Edifício Karmann, à Avenida Brasil, nº 571, Bairro Ponta Aguda,
Blumenau, não estando pois referido bem, em relação ao inventariante, sob
a proteção da Lei nº 8.009/1990, tratando-se portanto, de bem suscetível a
penhora. b)- Por tratar-se de questão prejudicial - e partindo da premissa de
que o imóvel supra referido é bem que ainda integra o acervo hereditário -
eventual rescindibilidade do negócio jurídico então realizado entre o
inventariante e terceiro, com o conseqüente retorno da posse desse bem ao
espólio, essa questão, prejudicial, deve portanto, anteceder a sua própria
partilha e ou adjudicação. Nessa conformidade, determino a suspensão
deste processo, forte no comando do art. 265, IV, 'a', do Código de
Processo Civil, diante da existência de questão prejudicial ao deslinde da
partilha/adjudicação em relação ao bem em questão, remetendo pois, as
partes interessadas, para o equacionamento da questão, através das vias
ordinárias. c) - Com esteio no que ficou assentado alhures neste decisum,
articulado no item "III", oficie-se aos juízos, de onde emanadas as ordens
de penhora no rosto dos autos. Outrossim, de igual sorte, intimem-se os
credores que se habilitaram nos autos. C-se.I-se.

265 15/02/2012
12:31:38 Concluso para despacho - SAJ MIG Evento não gerou documento

264 10/02/2012
18:28:13 Aguardando envio para o Juiz MIG Evento não gerou documento

263 21/10/2011
14:03:53 Aguardando envio para o Juiz MIG Evento não gerou documento

262 21/10/2011
14:03:47 Juntada de petição - PROT. 0159 MIG Evento não gerou documento

261 21/10/2011
13:24:32 Certidão emitida - Abertura de Volume MIG Evento não gerou documento

260 21/10/2011
13:21:39 Certidão emitida - Encerramento de Volume MIG Evento não gerou documento

259 18/10/2011
17:27:39 Aguardando petição MIG Evento não gerou documento

258 17/10/2011
17:38:40 Recebimento - SAJ MIG Evento não gerou documento

257 10/10/2011
14:02:08 Carga ao Advogado - FONE: 3322-1750 MIG Evento não gerou documento

256 10/10/2011
14:02:06 Aguardando envio para o Advogado MIG Evento não gerou documento

255 27/09/2011
07:20:56 Aguardando confecção relação intimação advogado MIG Evento não gerou documento

254 27/09/2011
07:20:54

Ato Ordinatório-Concessão de carga - Fica concedida a carga, pelo prazo
de 5 (cinco) dias. MIG Evento não gerou documento

253 27/09/2011
07:20:40 Reabertura de processo MIG Evento não gerou documento

252 27/09/2011
07:20:07 Juntada de petição - Protocolo 006172 MIG Evento não gerou documento 
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251 21/06/2011
20:40:23

Processo redistribuído por direcionamento - Redistribuído para a 3ª Vara
Cível MIG Evento não gerou documento

250 21/06/2011
20:40:23 Redistribuição de processo - saída - Redistribuído MIG Evento não gerou documento
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