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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
6ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis

Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 - Fone: (48) 3287-6679 - Email:
capital.civel6@tjsc.jus.br

OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Nº
5025426-16.2020.8.24.0023/SC

REQUERENTE: SAO BENTO MOTOR CLUBE

REQUERENTE: KART CLUBE XANXERE - KCX
REQUERENTE: FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

REQUERIDO: JOAO ALFREDO DE NOVAES

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por São Bento
Motor Clube, Kart Clube Xanxerê e Federação de Automobilismo
do Estado de Santa Catarina em desfavor de João Alfredo de
Novaes.

Relatam os autores, em apertada síntese, que o requerido
foi eleito como presidente da Federação de Automobilismo do Estado de
Santa Catarina e que desde então vem exercendo administração
temerária e imprudente, motivo pelo qual foi determinado seu
afastamento em assembleia geral, contudo, não respeitado pelo
demandado. Requerem assim, em tutela de urgência, seu imediato
afastamento das funções e proibição de frequentar o local da associação.

2. Quanto à tutela provisória de urgência, anoto que o seu
deferimento exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do
CPC, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte
autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A
tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de
reversão (art. 300, § 3º).

No caso, a medida de afastamento já foi tomada
administrativamente pela entidade requerente, conforme ata da
assembleia geral extraordinária  (Evento 1 - Outros 8 a 14) indicando.
As atitudes temerárias e arbitrárias perpetradas pelo demandado após tal
providência, todavia, não restaram demonstradas nesse juízo sumário. O
boletim de ocorrência juntado no Evento 1 - Outros 18 fora produzido
unilateralmente, motivo pelo qual não se pode presumir a veracidade
dos fatos, ao menos até que seja submetido ao contraditório.
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Assim, não visualizando o direito alegado, o
indeferimento, por ora, é a medida adequada.

Desta forma, INDEFIRO a liminar pretendida.

3. Deixo de designar audiência de conciliação, a qual
poderá ser futuramente designada caso ambas as partes requeiram.

Cite-se a parte requerida, com as advertências legais.

Intimem-se. 

Documento eletrônico assinado por FERNANDO DE CASTRO FARIA, Juiz de Direito, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
310002304337v6 e do código CRC 00716dc3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FERNANDO DE CASTRO FARIA
Data e Hora: 19/3/2020, às 11:46:35
 

 


