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1. Teor essencial da consulta e quesitos formulados

Honram-nos os eminentes advogados Drs. Marcelo Abelha Rodrigues e Flávio Cheim Jorge com
consulta a respeito de temas processuais existentes nos autos do AgIn 024069007144, que tramita
perante a C. 4.ª Câm. Civ. do E. TJES, relator o eminente Des. Maurílio Almeida de Abreu, sendo
agravante Otto Netto Andrade e agravados a Agência Marítima Universal Ltda. e outros.

A Agência Marítima Universal Ltda., Adriano Mariano Scopel, Pedro Scopel, Rodrigo Barroso
Tramontano propuseram, com base no art. 461 do CPC, ação de preceito cominatório, com pedido
de antecipação dos efeitos da tutela, contra a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees),
com o objetivo de compelir a ré a efetuar o arquivamento da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
da Companhia Trufa S.A., ocorrida em 19.04.2006.

Deduziram os seguintes pedidos:

"a) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, inaudita altera parte, para que o
réu seja obrigado, imediatamente, a efetuar o arquivamento da Ata da Assembléia Geral
Extraordinária da sociedade empresária por ações Trufa S.A., vez que demonstrado de maneira
inconteste a presença de todos os requisitos exigidos por lei para tanto, sob pena pecuniária, na
ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia;

b) ao final, seja a presente ação julgada inteiramente procedente, confirmando-se de forma definitiva
a tutela antecipada liminarmente, pra o fim de se declarar válidas, eficazes e oponíveis erga omnes
todas as deliberações devidamente aprovadas e reduzidas a termo na Ata da Assembléia Geral
Extraordinária da sociedade empresária por ações Trufa S.A. realizada aos 19.04.2006."

Distribuída a ação à 4.ª Vara Cível de Vitória/ES, o MM. Juiz Maurício C. Rangel, por decisão
proferida em 05.06.2006, deferiu a liminar como requerida, fixando a multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais) no caso de descumprimento da medida (f.). Foi expedido ofício à Junta Comercial
determinando o cumprimento da liminar concedida (f.).

Um dia depois dessa r. decisão haver sido proferida, isto é, em 06.06.2006, Otto Netto Andrade -
terceiro que não era parte na ação - protocolizou petição dirigida ao juízo (f.), na qual sustenta a
incompetência absoluta, pelo fato de a ré ser autarquia estadual vinculada à Secretaria da Fazenda,
conforme disposto na Lei estadual do Espírito Santo 2.297, de 19.07.1967, e, como autarquia,
possuir prerrogativa de juízo na Vara da Fazenda Pública de Vitória, consoante determina o art. 63,
n. III, b, do Código de Organização Judiciária do Espírito Santo ( Lei Complementar estadual
234/2002), verbis:

" Art. 63. Compete aos juízes de direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:
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