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RELATOR :  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho  –  Juiz  Convocado  para  substituir  o
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AGRAVANTE : Rosilene de Araújo Gomes
ADVOGADO : George Suetônio Ramalho Júnior e Michelle Ramalho Cardoso
AGRAVADO : Auto Esporte Clube 
ADVOGADO : José Caetano de Oliveira 

Vistos etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido de efeito suspensivo, interposto por  ROSILENE DE ARAÚJO GOMES,
irresignada com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível
da Comarca da Capital (fls. 48/49, dos presentes autos) que, nos autos da ação
declaratória de anulação de eleição e em sede de juízo de retratação, manteve a
decisão original estampadas às fls. 70/75 e 377/379 e  de fls. 654/659, deferiu o
pedido de fls. 669/671, para prorrogar a atuação da Junta Administrativa até o
julgamento final da demanda ou até a posse do novo dirigente eleito, caso este
proceda à sentença de mérito destes autos. 

Irresignada,  a recorrente interpôs o presente
recurso  de  agravo  de  instrumento,  aduzindo,  em  apertada  síntese,
preliminarmente  a  nulidade  da  decisão  agravada,  por  ausência  de
fundamentação,  bem  como  por  violação  do  art.  264  do  CPC  (alteração  do
pedido pelo autor após a citação do réu sem consentimento), e no mérito, alegou
a  legitimidade  da  eleição  ocorrida  no  âmbito  da  Federação  Paraibana  de
Futebol.

Juntou documentos às fls. 40/1506.
  

É o que basta relatar. Decido.
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“Ab  initio”,  não  custa  lembrar  que,  como  a
ação possui determinadas condições para ser validamente constituída, o recurso
também tem seus requisitos de admissibilidade, os quais a doutrina divide em
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse ou inexistência de fato impeditivo
ou extintivo do ônus de recorrer)  e extrínsecos (tempestividade,  regularidade
formal e preparo). 

Como  a  matéria  pertinente  ao  juízo  de
admissibilidade é quase sempre de ordem pública,  deve, quando for o caso,
portanto, ser conhecida “ex officio”. 

A circunstância da não ocorrência de uma das
condições de admissibilidade é suficiente para o julgador “ad quem” não admitir
o recurso, o que inviabiliza a continuidade do procedimento.

Analisando o encarte processual, observa-se,
perfunctoriamente, que o recurso satisfaz todos os requisitos de admissibilidade
recursal,  intrínsecos e extrínsecos.

Após  estas  considerações  iniciais,  cabível
analisar  a  adequação  do  recurso  de  agravo  em  sua  modalidade  retida  ou
instrumental.

A Lei 11.187/2005 tornou regra a forma retida,
permitindo  excepcionalmente  sua  interposição  por  instrumento  nas  hipóteses
ressalvadas no artigo 522 do CPC.

“Art. 522– Das decisões interlocutórias caberá agravo, no
prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se
tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e
de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da
apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é
recebida,  quando  será  admitida  a  sua  interposição  por
instrumento. (grifei).

Na  dicção  do  referido  dispositivo,  somente
caberá agravo de instrumento, quando se tratar de decisão suscetível de causar
à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão
da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida. 

Neste  sentido,  cabe  ao  relator  do  agravo,
monocraticamente, aferir se o caso levado à sua consideração se amolda ou
não às exceções do artigo 522. 

Sendo  assim,  verificando  que  a  decisão
agravada  é  suscetível  de  causar  à  parte  recorrente  lesão  grave  e  de  difícil
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reparação, eis que permanece afastada do cargo de presidente da Federação
Paraibana de Futebol, conheço do agravo na modalidade por instrumento.

Em  resumo,  viu-se  até  agora  que  a
insurgência é contra uma decisão interlocutória e não em face de um despacho;
que, em face da potencialidade da lesão grave e de difícil reparação às partes
agravantes, o agravo está na forma instrumental e não na modalidade retida; e
agora,  para a análise da atribuição do efeito suspensivo,  há necessidade de
coexistência  de  dois  requisitos:  1)  potencialidade  da  lesão  grave  de  difícil
reparação e 2) relevância da fundamentação.

Impende  recordar  que  o  pedido  de  lesão
grave e de difícil reparação é requisito comum, tanto da não conversibilidade do
agravo de instrumento em retido, como da concessão de efeito suspensivo ao
agravo e de antecipação da tutela recursal (antigo efeito suspensivo ativo).

A diferença é que na não conversibilidade do
agravo  de  instrumento  em  retido  ele  é  requisito  único,  enquanto  que  na
pretensão de atribuição de efeito suspensivo ou da tutela antecipada recursal ele
é apenas  um dos requisitos,  pois  a relevância  da fundamentação também é
exigência.

Como a “lesão grave e de difícil reparação” já
foi objeto de discussão, nesta decisão, quando da análise da conversibilidade ou
não deste agravo de instrumento em retido, atenho-me apenas à apreciação do
outro requisito: a relevância da fundamentação.

“In  casu  subjecto”,  perfazendo  um  juízo  de
prelibação das razões expendidas pelo recorrente, bem como das demais peças
documentais  que  instruem  o  presente  agravo,   vê-se,  pois,  que,
perfunctoriamente,  inexiste a  relevância  e  juridicidade  da  fundamentação
levantada na peça recursal. 

Isso porque, em princípio, parece-me que, em
relação a preliminar de nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de
fundamentação, não merece prosperar, uma vez que, aparentemente,  a decisão
agravada  obedeceu  o  disposto  no  art.93,  inc.  IX,  do  CPC,  posto  que  a
magistrada justificou as razões de seu convencimento,  bem como explicou o
porque da necessidade de prorrogação da atuação da Junta Administrativa.

No tocante à alegação de nulidade da decisão
agravada, por violação ao art. 264 do CPC, certo é que o referido artigo dispõe
que:
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Art. 264 - “Feita a citação, é defeso ao autor modificar o
pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu”

No entanto, joeirando os autos, verifica-se que
o pedido do autor na ação declaratória de anulação de eleição c/c pedido de
tutela antecipada foi no sentido de em sede de liminar, determinar a imediata
intervenção na Federação Paraibana  de Futebol  com o afastamento  da
Presidente Rosilene de Araújo Gomes e os membros da diretoria, até o
julgamento  do  mérito  da  ação,  e  para  que  a  entidade  não  fique  acéfalo,
requereu a nomeação de uma Junta Administrativa com o prazo de 120 (cento
e vinte ) dias, ou outro estabelecido por V. Exa, a fim de que, em caráter de
urgência, convoque Assembléia Geral de acordo com o Estatuto da Federação
dos clubes filiados, para realização de novas eleições; antes, porém, divulgar
em jornais  do  Estado  a  relação  dos  clubes  profissionais,  amadores  e  ligas
esportivas aptos ao processo eleitoral; estabelecer prazo para regularização dos
clubes;  proceder  com  levantamento  contábil  da  Entidade,  dentre  outras
providências,  ou  seja,  administrar  provisoriamente  de  acordo  com  Estatuto,
conforme observa-se na exordial de fls. 55/78. 

Dessa forma,  vê-se que o autor  ao requerer
às  fls.  724/726  a  prorrogação  da  administração  dos  membros  da  Junta  por
período compatível  ao deslinde de questões administrativas;  por  não infringir
norma  estatutária,  muito  menos  causar  danos  a  Edilidade,  não  modificou  o
pedido ou causa de pedir, o qual, sempre foi, em sede de liminar  a imediata
intervenção  na  Federação  Paraibana  de  Futebol  com o  afastamento  da
Presidente Rosilene de Araújo Gomes e os membros da diretoria,  até o
julgamento do mérito da ação, e no mérito, a procedência da ação com
declaração de ilegalidade da eleição.

Ademais, certo é que não há que se falar em
infringência ao art. 264 do CPC, posto que não houve modificação do pedido,
mas apenas ratificação para que permanecesse a intervenção na Federação
Paraibana de Futebol até o julgamento do mérito da ação.

Outrossim, a respeito da concessão da tutela
antecipada,  o  Juiz  poderá  revogá-la  ou  modificá-la  a  qualquer  tempo,  em
decisão fundamentada, conforme disposto no art. 273, § 4º, do CPC. Ressalte-
se, inclusive que, a decisão da tutela antecipada pode ser concedida em vários
momentos, inclusive, antes da ouvida do réu, uma vez que a necessidade de
ouvir  o  réu  poderá  comprometer,  em alguns  casos,  a  efetividade  da  própria
tutela urgente.

Portanto, a magistrada pode a qualquer tempo
modificar a tutela antecipada concedida anteriormente, inclusive, sem a ouvida
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do réu, quando comprometer a efetividade da tutela, como no caso em questão,
em que se, ouvisse a ré, expiraria o prazo da prorrogação dos 30 (trinta) dias.

No  que  tange  às  demais  alegações  da
agravante,  partindo  de  um  exame  meramente  perfunctório  do  encarte
processual,  não  vislumbro  prova  suficiente  para  fazer  verossímeis  as  ditas
argumentações,  uma  vez  que,  conforme  relatório  apresentado  pela  Junta
Administrativa de fls. 617/622, persiste indícios de irregularidade no processo
eleitoral da Mesa Diretora da FPF, devendo, pois, aguardar-se a concretização
da relação processual, bem como a instrução do presente agravo, ocasião em
que terão sido produzidas todas as provas necessárias a sua apreciação.

Por essas razões, seria imprudente,  partindo
de uma cognição sumária, agir de forma contrária ao entendimento esboçado
pela magistrada de primeiro grau.

Assim, em que pesem as argumentações do
agravante, o indeferimento do pedido emergencial é medida que se impõe.

Impende  ressaltar,  por  fim,  que  o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo não implica, necessariamente, na
antecipação do julgamento do agravo, tendo em vista que a decisão poderá ser
reformada, quando do pronunciamento final da Câmara.

Isto  posto,  uma  vez  não  vislumbrados  os
pressupostos  legais,  INDEFIRO  o  pedido  de  efeito  suspensivo  ao  presente
recurso,  mantendo-se,  “in  totum”,  os  termos  da  decisão  recorrida,  até  o
pronunciamento final da Câmara sobre o presente agravo de instrumento.

Comunique-se o inteiro teor desta decisão à
MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital,  notificando-o
para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações pertinentes,  inclusive,
se foi cumprido o disposto no art. 526 do CPC.

Com as informações nos autos, intime-se a
parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao agravo, no prazo legal,
juntando a documentação que entender conveniente.

Publique-se. Intime-se. 
João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

Dr. Aluízio Bezerra Filho
                    Juiz Convocado - Relator
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