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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2011323-86.2014.815.0000
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira, em João Pessoa/PB
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Antônio Severino da Silva
ADVOGADO: Fábio Firmino de Araújo
AGRAVADO: Lôbo Comércio de Tecidos Ltda
ADVOGADO: Geraldo Bezerra da Silva

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM CAUTELAR. RECORRENTE
QUE  BUSCA  ASSUMIR  A  ADMINISTRAÇÃO  DA  SOCIEDADE
EMPRESÁRIA DA QUAL É SÓCIO. PESSOA JURÍDICA QUE HÁ ANOS
ENCONTRA-SE INATIVA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. ART. 557
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Para a análise do pedido liminar, em sede de ação cautelar, forçoso
verificar  a  presença  cumulativa  dos  requisitos  essenciais  para  o
deferimento da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum
in mora.  Ausentes quaisquer  dos requisitos,  a medida não deve ser
deferida. (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.095135-1/001,
Relator(a):  Des.(a)  Marco  Aurelio  Ferenzini  ,  14ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 28/08/2014, publicação da súmula em 05/09/2014).

2. Recurso manifestamente improcedente.
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Vistos etc.

ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA interpõe agravo de instrumento contra
LÔBO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA e  OUTROS,  com o objetivo  de  reformar
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Regional de Mangabeira, em
João Pessoa-PB,  que indeferiu  liminar  em ação cautelar,  não admitindo que o
agravante fosse nomeado administrador da sociedade agravada.

Aduz o recorrente que “o sócio ora Agravado, GERALDO BEZERRA DA
SILVA,  não  cuidou  em  bem  gerir  os  interesses  da  sociedade,  enquanto
administrador, isto porque, desde há muito, a empresa constituída pelas partes ora
contendentes tem se mostrado incapaz de alcançar fins sociais colimados, bem
como de promover a consecução de lucro. Razão, por que, encontra-se INATIVA,
há anos!” (f. 05).

Disse, ainda, que, por má administração e negligência na condução da
sociedade empresária, foi citado em execução fiscal.

Requereu, ao final, a antecipação do efeito recursal, com base no artigo
527, III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Decido.

Não vejo,  concreta  e  especificamente,  qual  o  perigo  da  demora  na
manutenção da decisão hostilizada.

Isto porque, como bem assentou o recorrente, a empresa está inativa
há  anos.  Além  disso,  há  mais  de  três  decênios  o  agravado  atua  como
administrador da sociedade.

Cumpre registrar, também, que a execução fiscal, a que faz menção a
exordial, foi ajuizada no longínquo ano de 1985.
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Como adverte o STJ, “o  periculum in mora deve ser comprovado por
meio de fatos concretos e atuais, e não por meras alegações genéricas”.1

A simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico,
ser  considerada como caracterização da existência  de fundado receio  de dano
irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas."2 

Inexiste, pois, perigo da demora, a viabilizar o pleito recursal, que deve
ser indeferido, com base na jurisprudência assim sedimentada:

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  CAUTELAR  INOMINADA  -
LIMINAR  -  AFASTAMENTO  DOS  DIRETORES  DA  COMPANHIA  -  GESTÃO
TEMERÁRIA  -  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  -  NECESSIDADE  DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.  Para a análise do pedido liminar, em sede de
ação cautelar, forçoso verificar a presença cumulativa dos requisitos
essenciais para o deferimento da medida, quais sejam, o fumus boni
iuris  e o periculum in mora.  Ausentes quaisquer  dos requisitos,  a
medida  não  deve  ser  deferida. (TJMG,  Agravo  de  Instrumento-Cv
1.0024.14.095135-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Marco  Aurelio  Ferenzini  ,  14ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  28/08/2014,  publicação  da  súmula  em
05/09/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR
PARA AVERBAÇÃO CARTÓRÁRIA - REQUISITOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM  IN  MORA  -  INDEFERIMENTO  -  DECISÃO  MANTIDA.  Para  a
concessão  de  pedido  liminar  em  mandado  de  segurança,
imprescindível a confluência dos requisitos do fumus boni iuris e do
periculum  in  mora,  sendo  que  a  ausência  de  qualquer  desses
elementos  autoriza  o  indeferimento  da  liminar  pleiteada. (TJMG,
Agravo  de  Instrumento-Cv   1.0024.14.160587-3/001,  Relator(a):  Des.(a)
Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2014, publicação
da súmula em 04/09/2014)

1 MC 11.505/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 334.

2 STJ-1ª Turma, REsp 113.368-PR, rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU 19.5.97, p. 20.593,  in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio Negrão, 34ª ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 2002.
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EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  DIREITO  ADMINISTRATIVO  -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL SEPLAG/SEE N.º
01/2011 - PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E NOMEAÇÃO - PEDIDO DE LIMINAR -
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  -  AUSÊNCIA  -  ATO  DISCRICIONÁRIO  DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - "PERICULUM IN MORA" - NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO "IN CASU".

[...]

- É cediço que para que ocorra o deferimento de pedido liminar deve
a parte requerente demonstrar o "fumus boni iuris" e o "periculum in
mora", e "ipso facto" restando ausente um dos requisitos deve ser
mantida a decisão que indeferiu a liminar pleiteada. (TJMG, Agravo de
Instrumento-Cv   1.0024.13.252543-7/001,  Relator(a):  Des.(a)  Belizário  de
Lacerda  ,  7ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  19/08/2014,  publicação  da
súmula em 22/08/2014)   

Dessa forma,  nego seguimento ao agravo de instrumento,  por
considerá-lo manifestamente improcedente, o que faço com base no art. 557 do
Código de Processo Civil.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 12 de setembro de 2014.

 Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
   Relatora


