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Joel e Mário,

Fazer comunicado CEJB2, conforme Dr. Mário encaminhou.

Grata,

Beth

Senhores(as) Condôminos(as),

 

Comunico que no dia 1° de julho de 2013, foi proferida a sentença no processo da Ação de
Demarcação das Fazenda Papuda e Taboquinha (Processo n° 3.526/86), conforme
sentença que segue anexa.

 

Na referida sentença o Juiz rejeitou o pedido de declaração de falsidade formulado

pela TERRACAP, em relação a escritura pública de compra e venda que deu origem na
matrícula n° 13.474 (160 hectares da Fazenda Taboquinha), que foi vendida por Brair
Moreira e outros, para Ivan Alves Corrêa, cuja área passou a constituir os loteamentos das
etapas I e II do SHJB. Foi indeferido também o pedido de proteção possessória formulado
pela TERRACAP.

 

O Juiz julgou procedente o pedido de demarcação determinando, que o trecho da linha
divisória a ser demarcada é aquele que consta da escritura de desapropriação amigável
celebrada em 08.08.1956 entre os vendedores herdeiros de Josué da Costa Meireles e
como adquirente o Estado de Goiás, cuja a linha é a seguinte:

"... vai à cabeceira do Cangerana, desta segue em linha reta à cabeceira do Tabóca que

lhe fica mais próxima; segue por esta última abaixo até a barra de outra cabeceira da

mesma Taboca; por esta acima até a barra de um valo, por esta afora até a cabeceira do

Mato Grande e por este abaixo até sua barra com o ribeirão "Santo Antônio" ou

"Papuda", no fundo dos quintais."

 

Obs.: O traçado dessa linha coloca as áreas das etapas I e II do SHJB dentro da área

maior da Fazenda Papuda I, de propriedade da TERRACAP.

 



Informo que o Juiz, ao proferir a sentença, não observou as regras dos arts. 956,  957 e
958, todos do Código de Processo Civil que dispõem o seguinte:

"Art. 956 (...) , o Juiz antes de proferir sentença definitiva, nomeará dois arbitradores e um

agrimensor para levantarem o traçado da linha demarcanda."

"Art. 957. Concluídos os estudos, apresentarão os arbitradores minuncioso laudo sobre o

traçado da linha demarcanda, tendo em conta os títulos, marcos, rumos, a fama da

vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que

coligirem.

Parágrafo único: Ao laudo anexará o agrimensor a planta da região e o memorial das

operações de campo, os quais serão juntos aos autos, podendo as partes no prazo

comum de 10 (dez) dias, alegar o que julgarem conveniente."

"Art. 958. A sentença, que julgar procedente a ação, determinará o traçado da linha

demarcanda."

  

Antes da realização dos trabalhos periciais o Juiz cuidou de, ilegalmente, proferir sentença
determinando qual será o traçado da linha de demarcação, a sentença neste particular é
nula de pleno direito. Confira jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná proferida nos
autos da Apelação Cível, processo n° 342287-3, da 17ª Câmara Cível que decidiu o
seguinte:

"EMENTA - CIVIL - PROCESSO CIVIL - CARÊNCIA DE AÇÃO - AFASTADA -

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS - NATUREZA
REAL - CAUSA DE PEDIR INTRANSPONÍVEL PELO JULGADOR SEM A PERÍCIA

NOMEADA NO ARTIGO 956 DO CPC - NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO
AGRIMENSOR E DOIS ARBITRADORES - FUNÇÕES DIFERENTES NO
ESTABELECIMENTO DA ÁREA DEMARCANDA - NULIDADE DA SENTENÇA E DO

PROCEDIMENTO A PARTIR DA FASE INSTRUTÓRIA - DEVER IMPOSTO AO
JULGADOR DA LIDE E NÃO MERA FACULDADE PROCESSUAL. RECURSO1

CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO2 CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. È indispensável, antes da prolação da sentença, a realização da perícia, com a
nomeação de dois arbitradores e um agrimensor, para levantarem o traçado da linha

demarcanda1.

III - DECISÃO

Posto isso, acordam os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao

recurso de apelação1, para declarar a nulidade da sentença e nulidade parcial do
procedimento especial por infrigência ao disposto no artigo 956 do Código de Processo
Civil e Apelação2 prejudicada."

 

Por fim comunico que ingressarei com Recurso de Apelação pedindo a reforma parcial da
sentença, para anular a parte em que o Juiz, sem observar as regras dos arts. 956, 957 e
958, do CPC, ilegalmente determinou qual será o traçado da linha de demarcação.



 

 

Atenciosamente,

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA

OAB/DF 4.785

 

 

 

 

-- 

ELizabeth Bastos

Síndica CEJB II
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Para: CEJB II Síndica <cejbonline2.sindica@gmail.com>, Elizabeth Bastos <elizabethbastosgs@gmail.com>

Segue o informativo formatado para conferência.
Joel

Em 8 de julho de 2013 23:01, CEJB II Síndica <cejbonline2.sindica@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-- 
 
ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
CONDOMÍNIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO II
FONE/FAX:  3427-2926
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