
Leia abaixo, na íntegra, a decisão da juíza Débora Kleebank. 

 

“Vistos. Trata-se de ação declaratória com tutela de urgência de natureza cautelar de 

caráter antecedente interposta por PATRIC AREND LUDERITZ em desfavor de TADEU 

PEDRO DRAGO e OSLENDO WANDERLEY DOS SANTOS. Narra que no dia 18 de 

dezembro de 2017 foi realizada assembleia geral notificada a todos associados do 

GORGS, tendo como pauta a destituição do Grão Mestre e seu Adjuntos, ambos réus 

na ação, por terem recaído em práticas contrárias as normas e os princípios da 

Associação. Por unanimidade dos 108 representantes presentes com direito a voto foi 

decidido que os demandados seriam destituídos de suas funções, restando eleito 

como o interino o demandante. Ocorre que no dia seguinte a votação o demandante 

se dirigiu a sede da GORGS para comunicar aos réus que estes haviam sido destituídos 

de suas funções, porém deparou-se com as portas fechadas, por determinação do 

demandando, que estava dentro da sede da associação. Ao final do período da manhã 

os réus dispensaram os funcionários e se negaram a receber a notificação de sua 

destituição. Requereu, liminarmente, que seja declarada legitimo o que fora 

deliberado pela assembleia geral, destituindo o demandado e autorizando o ingresso 

do autor na sede do GORGS para ocupar o cargo que lhe foi incumbido. É o relatório. 

Decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte, 

mister que haja prova inequívoca, capaz de convencer o julgador sobre o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a invocado, segundo reza o 

artigo 300, caput, do CPC. A antecipação de tutela por meio de liminar inaudita altera 

parte, por sua vez, deve ser deferida quando, da ponderação entre a segurança jurídica 

e a efetividade da jurisdição, concluir-se pela satisfação de parte dos efeitos da 

sentença sem a própria citação do polo passivo. Tal é o caso de medidas que possam 

ser obstaculizadas pelo réu depois de devidamente citado, por exemplo. Na hipótese 

dos autos, tenho que o requisito da probabilidade do direito invocado não se encontra 

satisfeito, dado que as informações apresentadas são unilaterais, bem como tenho que 

se mostra prematura a concessão do pedido liminar pleiteado pela parte demandante, 

na medida em que necessária a dilação probatória para maior conhecimento da 

questão, ademais o deferimento da medida configuraria, neste momento processual, o 

esgotamento do mérito da causa, tendo em vista que o pedido da antecipação abarca 

aquele vindicado no mérito da ação. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela 

pretendida, uma vez que não vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para ensejar a 

concessão da medida. Considerando a observância do princípio da razoável duração do 

processo (art. 4°, CPC), uma vez que não há data disponível para realização de 

audiência de conciliação neste ano e ainda não foi disponibilizada pauta para 2018, 

deixo de aprazar a solenidade prévia, a qual poderá ser oportunamente designada em 

caso de interesse das partes. Cite-se. Intimem-se. Diligências Legais.” 
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