
07/06/2021 aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_sentenca_new.cfm

aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_sentenca_new.cfm 1/4

Não vale como certidão.

 
Processo : 0000200-23.2019.8.08.0008 Petição Inicial : 201900078075 Situação : Tramitando
Ação : Tutela Cautelar Antecedente  Natureza : Cível Data de Ajuizamento: 23/01/2019
Vara: BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CÍVEL  
 
Distribuição   
Data : 23/01/2019 12:01 Motivo : Distribuição por sorteio
 
Partes do Processo   
Requerente
   MARCUS VINICIUS DE REZENDE FERRACO
        159163/MG - MAURICIO FABIANE DE ALMEIDA BENEDITO
Requerido
   RADIO JOVEM BARRA LTDA ME
        18344/ES - KENIA SILVA DOS SANTOS
 
Juiz: BRUNO FRITOLI ALMEIDA
 
 
Sentença

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CÍVEL

 

 

 

SENTENÇA
 

 

PROCESSO Nº 0000200-23.2019.8.08.0008
AÇÃO : 12134 - Tutela Cautelar Antecedente 
Requerente: MARCUS VINICIUS DE REZENDE FERRACO
Requerido: RADIO JOVEM BARRA LTDA ME

 

 

Vistos em Inspeção.

 

Versam os autos sobre AÇÃO CAUTELAR, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por
MARCUS VINICIUS DE REZENDE FERRAÇO em face de RÁDIO JOVEM BARRA LTDA, nos
termos da petição inicial de fls. 02/14, instruída com os documentos de fls. 15/137.

 

Aduz o requerente que é sócio quotista da empresa requerida, sendo o Sr. Luciano Henrique Sordino
Pereira sócio administrador.

http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/imp.htm


07/06/2021 aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_sentenca_new.cfm

aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_sentenca_new.cfm 2/4

 

Ocorre que, no ano de 2005, na atual gestão do Sr. Luciano, a empresa requerida respondeu por uma
Ação de Improbidade Administrativa na Comarca de Mantenópolis, sendo que no ano de 2018, os autos
foram submetidos ao cumprimento de sentença pela condenação no montante de R$ 319.286,52
(trezendos e dezenove mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

 

Pretende a parte autora, que seja deferida tutela provisória de urgência para afastar o sócio
administrador, Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, da administração da requerida, bem como, nomear
o requerente como administrador da requerida.

 

Contestação às fls. 156/164, acompanhada da documentação de fls. 165/182, arguindo preliminar de
carência da ação.

 

É o relatório.

 

A presente demanda fora interposta em 23.01.2019, bem como que a parte requerida apresentou
voluntariamente, às fls. 156/164, peça contestatória. Dessa forma, chamo o feito à ordem, e deixo de
anular os atos praticados por parte do requerido, haja vista o que consta no art. 239, § 1º, do CPC.

Pela parte requerida fora arguida preliminar de carência da ação, aduzindo em síntese, que não existe
nos autos, comprovação de má gestão do Sr. Luciano e nem atitudes que coloquem em risco a
continuidade da empresa requerida.

 

Quanto à referida preliminar, tenho que eventual descompasso entre o pedido formulado na inicial e as
disposições legais atinentes, mesmo quando tangenciada suposta inconstitucionalidade de lei, se trata de
matéria afeta ao mérito da causa, não podendo respaldar a extinção prematura do feito.

 

Neste sentido, a existência de divergência/controvérsia acerca da higidez da legislação aplicável à
questão de fundo não se mostra apta a configurar carência de ação.

 

Sob tais fundamentos, AFASTO a matéria preliminar empunhada pelo requerido em sede de
contestação.

 

PASSO A DECIDIR.

 

Observo que o feito comporta julgamento. Isso porque, inexistem outras questões processuais
pendentes.
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Quanto ao pedido formulado no bojo da inicial, o autor pleiteia o deferimento da medida de urgência
para que o Sr. Luciano seja afastado da função de administrador da empresa requerida, bem como a sua
nomeação para o cargo em questão, haja vista os fundamentos referentes ao processo mencionado na
inicial, que teria comprometido as finanças da empresa requerida.

 

Neste cenário, embora a parte requerida em sua peça de defesa trouxera aos autos alegação de que não
há comprovação de que o Sr. Luciano colocou a empresa requerida em risco, e exerceu má gestão há
época dos feitos, não se pode ignorar os fatos trazidos pelo requerente no bojo da inicial, em relação a
ação de improbidade administrativa (0000552-97.2005.8.08.0031) interposta na Comarca de
Mantenópolis, que inclusive, condenou a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 319.286,52
(trezendos e dezenove mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

 

No mais, cumpre destacar, que o referido processo comprometeu a empresa requerida financeiramente,
ao que tudo indica, pelas provas colacionadas até o presente momento.

 

Além disso, nos contratos juntados nas fls. 61/64, o administrador da empresa requerida, Sr. Luciano,
fora o responsável pela confecção dos mesmos. Resta claro, que como sócio administrador da requerida,
exercia a responsabilidade de praticar atos em seu nome, o que gerou ao requerente, insegurança quanto
à administração da empresa.

 

Sendo assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na peça de ingresso, pois presentes os
requisitos para a sua concessão (probabilidade do direito invocado e perigo de dano).

 

Evitando maiores delongas, por desnecessárias, e acrescentando aqui as razões já explicitadas, tenho que
mereça acolhida o pedido formulado na exordial.

 

Com essas razões de decidir, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consoante fundamentação
lançada adrede, para: 1) AFASTAR o sócio, Luciano Henrique Sordine Pereira, da administração da
empresa requerida; 2) NOMEAR o sócio e requerente, Sr. Marcus Vinicius de Rezende Ferraço, como
administrador da requerida, até ulterior decisão nos autos da ação principal a ser interposta. Por
consequência, RESOLVO O MÉRITO do processo, na forma do art. 487, I, CPC.

 

CONDENO a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados no montante correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado (art.
85, §2º, CPC).

 

Transitada em julgado, diligencie-se quanto à cobrança das custas processuais. Após, não subsistindo
pendências, arquive-se.

 

Publique-se. Registre-se no E-Jud. Intimem-se.
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 BARRA DE SÃO FRANCISCO, 01/06/2021.

BRUNO FRITOLI ALMEIDA
JUIZ SUBSTITUTO

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNO FRITOLI ALMEIDA em 04/06/2021 às 15:46:19, na forma da Lei Federal
nº. 11.419/2006. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.tjes.jus.br, na opção "Consultas - Validar

Documento (EJUD)", sob o número 02-1946-5208063.

 
Dispositivo
Com essas razões de decidir, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consoante fundamentação
lançada adrede, para: 1) AFASTAR o sócio, Luciano Henrique Sordine Pereira, da administração da
empresa requerida; 2) NOMEAR o sócio e requerente, Sr. Marcus Vinicius de Rezende Ferraço, como
administrador da requerida, até ulterior decisão nos autos da ação principal a ser interposta. Por
consequência, RESOLVO O MÉRITO do processo, na forma do art. 487, I, CPC.
 

CONDENO a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados no montante correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado (art.
85, §2º, CPC).
 

Transitada em julgado, diligencie-se quanto à cobrança das custas processuais. Após, não subsistindo
pendências, arquive-se.
 

Publique-se. Registre-se no E-Jud. Intimem-se.
 


