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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - NÚCLEO 
2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU 

 ETCiv 0000312-29.2021.5.12.0018
EMBARGANTE: RICARDO FULVIO ROCHA PESTANA E OUTROS (2) 
EMBARGADO: NEIVALDO MIGUEL TIRELLI 

D E C I S Ã O

 

Vistos, etc.

A antecipação dos efeitos da tutela requerida pela

parte autora, que possibilita ao julgador anteceder os efeitos da

futura decisão de mérito, possui suporte nos arts. 294 a 311 do

Novo CPC devendo ser atendidos os requisitos elencados pelo

legislador nesses dispositivos.

Esses requisitos consistem na probabilidade do direito

e o perigo de dano ou o risco do resultado útil ao processo.

Pois bem.

Alegam os embargantes que seriam os legítimos

proprietários do bem imóvel que restou penhorado nos autos da ATOrd

0001700-74.2015.5.12.0018 desta Vara e o qual estaria com leilão

eletrônico designado para a data de 10/8/2021 (Matrícula nº 42.575

junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joinville -

SC), do qual só vieram a ter conhecimento agora.

Cabe inicialmente ressaltar que os embargantes tão

somente teriam apresentado um termo de cessão de direitos e

obrigações (fls. 16-20) no qual resta noticiado a permuta de

diversos bens imóveis, entre estes aquele já mencionado, sendo que

no entanto não teria havido até o momento a transferência da
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propriedade junto ao Registro de Imóveis, o qual permanece ainda em

nome de Stela Maris Finder, que é executada nos autos da ação

trabalhista acima mencionada. 

Contudo, havendo a possibilidade de eventual sucesso

futuro dos embargantes quanto ao mérito dos presentes embargos, tem-

se como presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aos

embargantes em caso de alienação do referido imóvel.

Entretanto, visando evitar a perda de atos processuais

e o previsível atraso no andamento do processo de execução,

determina-se a manutenção do leilão on-line previsto para a data de

10/8/2021 mas suspende-se os seus efeitos até o julgamento do

mérito dos presentes embargos, devendo ser informado aos possíveis

interessados pelo leiloeiro da existência dos presentes embargos de

terceiros visando evitar eventuais problemas futuros com algum

possível arrematante.

Ante o exposto acima, tem-se por satisfeito em parte o

pedido de antecipação de tutela formulado pelos embargantes. 

Certifique a Secretaria a interposição dos presentes

embargos nos autos principais (ATOrd 0001700-74.2015.5.12.0018)

restando sustados quaisquer atos executórios em relação ao bem

objeto desta demanda (imóvel da matrícula nº 42.575 junto ao 2º

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joinville - SC)

enquanto não julgado o mérito dos presentes embargos.

Intimem-se os embargantes da presente decisão, dando

também ciência ao leiloeiro Jean Fernando Ribeiro Pavesi.

Cite-se o embargado para, querendo, responder ao

presente feito, no prazo legal.

 

JAYME FERROLHO JUNIOR

Juiz Titular de Vara do Trabalho
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BLUMENAU/SC, 27 de maio de 2021.

JAYME FERROLHO JUNIOR

Juiz(a) do Trabalho Titular
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