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DECISÃO

 

Vistos, etc.

Pretende a parte autora, sob a fundamentação da exordial, a concessão de

tutela provisória de urgência cautelar, a fim de obter o bloqueio de faturas devidas pela segunda Acionada

(MUNICÍPIO DE JEQUIÉ) em favor da primeira Reclamada (TERCEIRA VISAO TERCEIRIZACAO

LTDA), com intuito de resguardar a pretensão autoral.

Cumpre observar que a concessão de provimento provisório  inaudita

  constitui medida de exceção, utilizada somente em situações de grave urgência, e não comoaltera pars

regra geral, em razão da necessidade de obediência ao princípio constitucional do contraditório. Face isto,

a antecipação de tutela é ato que se insere no poder discricionário do juiz, segundo seu livre

convencimento, uma vez evidenciada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano ou risco ao

resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Para a concessão da tutela provisória, as alegações devem estar

acompanhadas de prova inequívoca que leve o órgão julgador a um juízo de verossimilhança, sendo certo

que os fatos e documentos apresentados na exordial, analisados mediante cognição perfunctória, nos

permitem constatar estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência.

Atente-se que para a concessão da tutela pleiteada não basta o simples

temor da parte de uma possível insolvência do empregador. Ao contrário, devem ser apresentados fatos

objetivos que evidenciem a prática do ato ilícito, o que se verificou .in casu

Saliente-se que o flagrante estado de insolvência da primeira acionada já é

fato público e notório nesta Especializada, em razão de inúmeras reclamações trabalhistas, nas quais não

demonstrou condições de responder pelas obrigações contratuais assumidas com seus empregados, o que,

aliado às notícias veiculadas em informes publicitários locais (fls. 43/46) acerca de créditos do Município

de Jequié pendentes de liberação para a Ré, impõe o acatamento do pleito acautelatório perseguido.
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Sendo assim, defiro a tutela provisória de urgência cautelar, consistente no

bloqueio de TODOS os valores pendentes de pagamento pelo MUNICÍPIO DE JEQUIÉ à empresa

TERCEIRA VISAO TERCEIRIZACAO LTDA.

Expeça-se  mandado de bloqueio de valores.com urgência

Intimem-se.

Aguarde-se a audiência.

 

 

 

 

 

JEQUIE, 8 de Janeiro de 2018

LUCIANO BERENSTEIN DE AZEVEDO
Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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