
02/08/2019

Número: 0706997-07.2019.8.07.0006 
 

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

 Órgão julgador: 2ª Vara Cível de Sobradinho 

 Última distribuição : 31/07/2019 

 Valor da causa: R$ 1.890,00 

 Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Advogados

URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (AUTOR)

MARIA EUGENIA CABRAL DE PAULA MACHADO

(ADVOGADO)

CONDOMINIO VIVENDAS SERRANA (RÉU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

41349536 01/08/2019
18:48

Decisão Decisão



Num. 41349536 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CLARISSA BRAGA MENDES - 01/08/2019 18:48:14
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19080118481426100000039612515
Número do documento: 19080118481426100000039612515

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

2VARCIVSOB
2ª Vara Cível de Sobradinho

Número do processo: 0706997-07.2019.8.07.0006

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A

RÉU: CONDOMINIO VIVENDAS SERRANA

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A -UP ajuíza ação contra o CONDOMINIO VIVENDAS
SERRANA, partes qualificadas.

Na inicial, afirma a parte autora que após processo de mediação promovido pelo Distrito Federal foi
construída proposta para regularização dos parcelamentos inseridos na Fazenda Paranoazinho.

Narra que as condições estabelecidas na mediação foram consolidadas no Edital de Convocação para
Regularização Fundiária publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 11/06/2019.

Para dar publicidade à proposta de parcelamento e do referido edital, a parte autora diz que enviou
correspondências aos 168 moradores do Condomínio réu.

Contudo, todas as correspondências foram imediatamente devolvidas pela administração do condomínio
pelo motivo de destinatário “desconhecido”. Afirma a autora que a conduta da parte ré tem o condão de
inviabilizar o conhecimento por parte dos condôminos do teor da correspondência encaminhada.

Prossegue argumentando que a conduta da parte ré caracteriza violação e sonegação de correspondência.

Diante disso, requer, em antecipação de tutela: i) que a parte ré seja compelida a entregar cada uma das
correspondências aos seus destinatários, no prazo de 24 horas a contar da data da entrega das cartas pela
UP, sob pena de multa; ii) determinar que a entrega da correspondência seja acompanhada por oficial de
justiça.

É o relato do necessário.

No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou
antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em
lei, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tudo na
forma do artigo 300, caput, do CPC.

A probabilidade do direito está demonstrada nas correspondências devolvidas e juntadas aos autos com a
marcação de “desconhecido”, em razão das cartas estarem sem destinatário identificado.
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Não há razão para que a administração do condomínio devolva as correspondências por tal motivo, pois
além das cartas estarem direcionadas a cada um dos lotes é cediço que cartas como encartes de
propaganda são remetidos todos os dias a destinatários não identificados.

Neste descortino, a conduta da administração do condomínio réu aduz em restrição ao direito de
informação dos condôminos, uma vez que não compete a ela decidir qual correspondência será entregue
ou não em cada endereço.

No mais, está presente o perigo de dano, uma vez que se aproxima a data para a adesão ou não da
proposta apresentada pela UP e há risco das correspondências serem novamente devolvidas.

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE para determinar que o
.réu entregue as correspondências remetidas pela UP às unidades relacionadas ao ID. 41213335

Os envelopes serão entregues na administração do condomínio por preposta da autora, que acompanhará o
Oficial de Justiça.

Determino que a parte ré comprove, nestes autos, no prazo de cinco dias úteis, contados do recebimento
desta decisão, a entrega da correspondência no imóvel de cada condômino, sob pena multa a ser
determinada por este juízo aferindo em instrução probatória a extensão do dano.

Diante do poder geral de cautela e considerado o teor do Comunicado n. 50 do réu, caberá ao réu o ônus
de demonstrar que o condômino se recusou a receber a correspondência.

Cite-se e intime-se a parte ré, .atentando-se para a urgência do caso

A autora deverá apresentar complementação à sua argumentação no prazo de 15 dias, como previsto no
art. 303, § 1º, do CPC.

CLARISSA BRAGA MENDES

Juíza de Direito
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