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EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA BARRA DA 

 TIJUCA - RJ 

 

 

 

 

 

 

processo nº 0030080-33.2019.8.19.0209 

 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – 

FEBRASGO e COMISSÃO ELEITORAL DA ELEIÇÃO GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS 

ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – FEBRASGO, qualificadas nos autos do 

processo acima, que lhes promovem SGORJ – ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTERÍCIA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJ e outras, em curso perante esse MM. Juízo e cartório 

respectivo, vêm por seus advogados (cesar@klouri.com e shirlei@klouri.com) 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer 

 

C O N T E S T AÇ Ã O  E  R E C O N V E N Ç Ã O  

 

na forma dos artigos 335 ss. e 337, inciso II e 343 e seguintes do Código de Processo 

Civil, requerendo a juntada das inclusas articulações e prosseguimento do feito. 

 

Nestes termos,  

 

P. deferimento. 

 

De São Paulo (SP) para Rio de Janeiro (RJ), 08 de novembro de 2019. 

 

 

CESAR MARCOS KLOURI                  SHIRLEI SARACENE KLOURI 

           OAB/RJ 150.826           OAB/RJ 149.892 

 

 

 

mailto:cesar@klouri.com
mailto:shirlei@klouri.com
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EMINENTE MAGISTRADA: 

 

 

 

I - ÂMBITO DA CONTROVÉRSIA 

 

1. O pedido de tutela antecipada em caráter antecedente foi 

distribuído à esse d. Juízo em 05/09/2019, invocando as contestadas a probabilidade 

do direito e o perigo da demora, à justificar o pleito liminar “inaudita altera pars”, 

amparado nos artigos 303 e 304, incisos do Código de Processo Civil, visando 

suspender a apuração dos votos da eleição para a Diretoria da Febrasgo, convocada 

para o dia 07/09/2019, sob pena da fixação de multa diária. 

 

2. Na decisão interlocutória de fls. 1122 dos autos, foi deferida a tutela 

de urgência, para determinar que as contestantes se abstivessem de realizar a 

apuração dos votos, sob pena da multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com a 

intimação por Oficial de Justiça de plantão, impondo o prazo de 15 dias para 

aditamento da petição inicial, visando a complementação dos argumentos iniciais, na 

forma do artigo 303, §1º, I do Código de Processo Civil. 

 

3.  O mandado de citação e intimação foi cadastrado e distribuído 

ao Oficial de Justiça no dia 06/09/2019 (sexta-feira) às 19:00hs, sendo certificadas as 

diligências negativas às fls. 1133 (na mesma noite) e a realizada no dia seguinte 

07/09/2019 (Feriado Nacional – fls. 1136), com a devolução aos autos.  

 

4. Em sequência às fls. 1164/1165 sobreveio o aditamento referido no 

item 2, com a decisão posterior de fls. 1176 em 25/10/2019, determinando a  citação 

das contestantes por Oficial de Justiça e intimação para cumprimento da liminar, 

suspendendo a posse da chapa vencedora, até ulterior deliberação do Juízo, sob 

pena de responsabilização pessoal dos representantes atuais da ré por multa diária de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento, sendo certificado a diligência 
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positiva na mesma data (fls. 1189), com a juntada do mandado no dia 26/10/2019, 

passando a fluir o prazo quinzenal para oferecimento da contestação. 

 

5. Em apertada síntese, esse é o objeto da controvérsia versada nos 

presentes autos. 

 

II -  PRELIMINARMENTE 

 

6. A visão moderna do princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

consagrado no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal é representada pela 

idéia de “acesso à ordem jurídica justa ou adequada”, como ensina Daniel Amorim1.  

 

7. Para chegar a esse resultado, deve-se observar o devido processo 

legal, que assegura o contraditório, ampla defesa, tratamento paritário conferido às 

partes (art. 5º, I, CPC); publicidade do processo (art. 5º, LX, CF); imparcialidade do 

julgador, bem como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII); motivação das 

decisões (art. 93, IX); duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), respeito aos prazos 

processuais (preclusão) de modo que a lide se desenvolva para atingir a pacificação 

do conflito, sob o rigor do desenvolvimento válido dos atos processuais praticados. 

 

8. Observadas essas diretrizes, passa a contestante a apontar os fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos dos pedidos formulados pelas contestadas, 

sendo ônus das contestantes argüir as defesas processuais atinentes em sede de 

preliminar, observada a dicção dos artigos 336, 337, incisos e 350 do Código de 

Processo Civil. 

 
 INTEMPESTIVIDADE  DO ADITAMENTO  À INICIAL 

 

9. Com as inovações do Código de Processo Civil/15, as tutelas de 

urgência foram mantidas e regulamentadas com inovações, subordinadas ao 

atendimento dos requisitos abaixo transcritos: 

                                                 
1 Código de Processo Civil Comentado, 4ª, p. 20/21 
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Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 
petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 
 
§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: 
 
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, 
a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) 
dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; 
[...] 
 
§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o 
processo será extinto sem resolução do mérito. 

 

10. Sem se distanciar da previsão legal supra, esse MM. Juízo fixou na 

decisão de 06/09/2019 (fls. 1122), o prazo legal de 15 dias para as contestadas 

aditarem a petição inicial, providência atendida extemporaneamente somente no dia 

07/10/2019 (fls. 1164).  

 

11. Extrai-se dos autos que as contestadas manifestaram ciência do 

teor da referida decisão que deferiu a tutela e fixou o prazo legal no dia 06/09/2019, 

como noticiado nos autos, não obstante, a prova de acesso ao processo eletrônico e 

consequentemente de ciência, ocorreu no dia 12/09/2019 ao protocolizar o petitório 

de fls. 1142/1144. 

 

12. Denota-se que, a contagem dos 15 dias úteis passou a fluir do dia 

06/09/2019 data da decisão ou de 12/09/2019 do ingresso espontâneo nos autos (fls. 

1142/1144), mas de um modo ou outro, o aditamento foi protocolizado somente no dia 

07/10/2019, quando deveria ter ocorrido em 27/09/2019 ou 02/10/2019 a depender do 

termo inicial considerado, portanto, INTEMPESTIVAMENTE, incorrendo na preclusão 

temporal. 

13. Nelson Nery define que a preclusão representa a perda da 

faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei 
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(preclusão temporal). Nesse sentido, dispõe o Estatuto Processual sobre prazos 

cogentes: 

 

CPC. Art. 222, §1º: Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das 

partes. 
 

CPC. Art. 223: Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato 

processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. 

 

14. A jurisprudência pátria enfatiza as consequências pela 

extemporaneidade do ato processual, como se observa: 

 

 APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER 
ANTECEDENTE.  
 
Primeira demanda extinta, sem resolução do mérito, porquanto falhou a Autora em 
emendar a petição inicial no prazo assinalado no art. 303, § 6º, do CPC. Novo resultado 
terminativo proferido, desta vez no bojo da segunda lide, consignando o sentenciante 
que a Requerente deveria haver-se manifestado nos autos daquele feito, por simples 
petição. Irresignação da Demandante. Acolhimento. Inteligência do disposto no art. 303, 
caput e § 6º, do CPC. Não apresentação de emenda à exordial que, no campo da tutela 
antecipada requerida em caráter antecedente, conduz à extinção processual2.  
 

 PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Com 
efeito, concedida a tutela antecipada, deveria a parte autora aditar a petição inicial nos 
próprios autos, no prazo de quinze dias contados da intimação da concessão da 
medida, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, consoante art. 
303, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. A sentença julgou extinto o processo 
sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 303, § 2º c/c art. 485, X, ambos do CPC. 
Não obstante a irresignação demonstrada pelo apelante, razão não lhe assiste. 

Isso porque, ao contrário de suas alegações, trata-se de tutela de urgência em caráter 
antecedente, com fundamento no art. 303 do CPC, o que atrai a necessidade do 
aditamento previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC. 

A postulação simplificada prevista no caput do art. 303 do CPC significa dizer que a 
petição inicial pode limitar-se a um requerimento que indique a tutela antecipada e a 
tutela final pretendida, exposição da lide, do direito que se busca realizar, do perigo de 
dano e valor da causa. 

                                                 
2 TJ-RJ - APL: 000144592201881900 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 2 VARA CIVEL, Relator: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE 

AZEREDO, Data de Julgamento: 31/10/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892075/artigo-485-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892055/inciso-x-do-artigo-485-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894025/artigo-303-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894025/artigo-303-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894023/par%C3%A1grafo-1-artigo-303-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894021/inciso-i-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-303-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894025/artigo-303-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15
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Não havendo o aditamento da petição indicando a vontade de obter a tutela final e 
nem recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência satisfativa, em caráter 
antecedente, incidirá a estabilidade de modo provisório e o processo será extinto sem 
resolução de mérito3. 

 
 ADITAMENTO DA INICIAL NÃO REALIZADO. ART. 303, § 2º, CPC. ART. 485, IV, CPC. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO.  

A parte autora não formulou o pedido principal consoante havia sido determinado pelo 
juízo a quo, na forma do procedimento previsto nos arts. 308 e 310 do CPC. Ademais, a 
própria apelante admite a necessidade de aditamento da inicial, não havendo que se 
falar, nessa fase recursal, acerca da possibilidade de formulação conjunta do pedido 
cautelar com o pedido principal, sob pena de violação à boa-fé objetiva. Dessa forma, 
tanto pelo art. 303, § 2º, quanto pelo art. 485 (ausência dos requisitos de constituição 
e desenvolvimento válido e regular do processo), ambos do CPC, é de ser mantida a 
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito4. 

 TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE 
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO 
ART. 303 DO CPC. Não realizado o aditamento à petição inicial, imperiosa a extinção do 
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, § 1º, inciso I, e § 2º, do CPC. 
APELO DESPROVIDO5.  
 

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE 
EMENDA A INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 303, § 2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente poderá ser pleiteada mediante 
simples pedido, devendo o mesmo ser aditado no prazo de 15 (quinze) dias. 2. A teor do 
Art. 303, § 2º do CPC, não sendo o pedido aditado, ocorrerá a extinção do feito sem a 
resolução do mérito6. 

 

15. Em razão do peticionamento das contestadas a destempo do 

prazo quinzenal previsto em Lei, e tendo se configurado a preclusão temporal que 

obsta o processamento do feito, de rigor a sua extinção sem resolução de mérito, nos 

moldes dos artigos 303, § 1º, I, §2º e 485, inciso X ambos do Código de Processo Civil. 

 

                                                 
3TJ-RJ - APL: 00173746520168190001, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 30/04/2019, 

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL  
4 TJ-SC - AI: 40060532720168240000 Fraiburgo 4006053-27.2016.8.24.0000, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 

25/05/2017, Quinta Câmara de Direito Comercial 
5 TJ-RS - AC: 70080304256 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019 
6 TJ-AM - APL: 06302481620178040001 AM 0630248-16.2017.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 

22/10/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2018 





 
                                FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS 

              ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
                                                               Filiada à Associação Médica Brasileira 
                                                                                   PRESIDÊNCIA 
                       Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3421- sala 903-São Paulo-SP-Brasil- 01401-001-Fone: 55 (11) 5573.4919 
                                                                         SECRETARIA EXECUTIVA 
                          Av. das Américas, 8445- sala 711-Rio de Janeiro-RJ-Brasil- 22793-081-Fone: 55 (21) 2487.6336 
                                                                                                                                                                        www.febrasgo.org.br 

 
 INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR 

 

16. É conceito elementar que a tutela jurisdicional será prestada 

quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais; a ausência da 

causa de pedir impossibilita o processamento da ação ora rebatida, isto porque, ao 

autor incumbe indicar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, consoante artigo 

319, inciso III do Código de Processo Civil. 

 

17. Não se desconhece que o ordenamento jurídico recepcionou a 

teoria germânica da substanciação, que exige a indicação fática da causa de pedir 

próxima e remota, sob a vertente de que, dos fatos nasce o direito, e nessa lógica 

processual, orienta Daniel Amorim, “cumpre ao autor narrar e demonstrar a razão 

jurídica para que, em decorrência desses fatos, seja merecedor da tutela jurisdicional 

pretendida”7. 

 

18. Nesse lineamento, sustentaram as contestadas que para efeito do 

pedido de tutela antecipada em caráter antecedente bastaria a indicação do pedido 

e de tutela final (v. tópico 1), transcrevendo os artigos 303 e 304 do CPC (fls. 5), 

inobstante essa interpretação precária, certo é que o legislador manteve no caput do 

referido artigo 303 do CPC, a necessidade de exposição da lide, do direito que se 

busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, portanto, 

sumarização não representa inexistência fática. 

 

19. Aduziram as contestadas que o processo eleitoral da FEBRASGO em 

2019 sofreu conturbações pela via administrativa e judicial, fazendo referência 

genérica a irregularidades, transcrevendo a decisão que acolheu a preliminar de 

incompetência daquele juízo da Comarca de João Pessoa/PB e remessa dos autos 

para a comarca do Rio de Janeiro/RJ. 

20. A sumarização fática, em tese, é admitida na tutela antecipada 

antecedente, com a finalidade de ser complementada no aditamento à inicial, 

exatamente como prevê o artigo 303, §1º, I do Código de Processo Civil. Contudo, 

                                                 
7 Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., p. 587 
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apesar da intempestividade demonstrada na preliminar anterior, no dia 07/10/2019 as 

contestadas limitaram-se a formular o pedido final de suspensão da apuração dos 

votos para a Diretoria da FEBRASGO (fls. 1164/1165), sem trazer a causa de pedir 

remota e próxima, exigida no texto processual. 

 

21. Omitiram, ainda, as contestadas: (i) o adiamento das eleições pela 

FEBRASGO e a comunicação pública a todas as Federadas; (ii) a contestação 

apresentada restabelecendo a verdade dos fatos;  (iii) a interposição de agravos de 

instrumentos, com pedidos reiterados de apreciação da tutela recursal, considerando 

que o processo eleitoral a nível nacional é oneroso e segue prazos estatutários e 

regimentais; (iv) a realização de Assembléia Geral Ordinária convocada em 

maio/2019, antes da judicialização das eleições com a convocação de todas as 

Federadas, oportunidade em que foi pautada e votada pela continuidade do pleito 

eleitoral; (v) a Soberania das Deliberações Assembleares; (vi) a produção de provas e 

providências que culminaram com a decisão do juízo singular da 3ª Vara Cível da 

Comarca de João Pessoa que declinou da competência territorial, determinando a 

remessa  dos autos para essa Comarca do Rio de Janeiro. 

 

22. A ausência dos fatos e omissões propositais no Aditamento de fls. 

1164/1165, violam o dever de lealdade e boa-fé processual (CPC, 5º) e comprometem  

irremediavelmente o prosseguimento da ação promovida. José Roberto dos Santos 

Bedaque, salienta: 

 
A causa de pedir é elemento essencial da ação, pois revela a conexão entre o 

provimento jurisdicional pleiteado pelo autor e a pretensão por ele formulada. Assim, a 

causa de pedir revela o nexo existente entre direito material e o processo, sendo que o 

próprio objeto mediato da ação (bem da vida pretendido) é identificado em função da 

causa de pedir, ou seja, a partir dos fatos e do fundamento jurídico da demanda chega-

se ao pedido8. 

 

                                                 
8 BEDAQUE, José Rogério dos Santos. Os elementos objetivos da demanda examinados a luz do contraditório. Causa de Pedir 

e Pedido no processo civil (questões polêmicas). Coordenadores: José Rogégio Cruz e Tucci; José Roberto dos Santos 

Bedaque. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 29-30; https://jus.com.br/artigos/35448/teoria-da-substanciacao-e-

da-individualizacao-relacoes-com-elementos-da-acao-e-coisa-julgada 

https://jus.com.br/artigos/35448/teoria-da-substanciacao-e-da-individualizacao-relacoes-com-elementos-da-acao-e-coisa-julgada
https://jus.com.br/artigos/35448/teoria-da-substanciacao-e-da-individualizacao-relacoes-com-elementos-da-acao-e-coisa-julgada
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23. Arruda Alvim, analisando os elementos da causa de pedir, fatos e 

fundamentos jurídicos, informa que o autor necessita apresentar a correlação lógica 

existente entre eles, de modo a “demonstrar que os fatos descritos levam 

necessariamente à conclusão ou conclusões pedidas, isto é, à relação de causa e 

efeito”9 

24. As lições do mestre Cândido Rangel Dinamarco sintetizam com 

precisão os demais doutrinadores: 

 

Entre os ônus processuais, o primeiro e de maior peso é o ônus de afirmar, 

especificamente considerado nos termos do ônus de demandar. E como quem pede há 

de justificar o petitum alinhando uma causa petendi, só demanda adequadamente quem 

fundamenta de modo adequado.  

 

Daí a inépcia da petição inicial à qual falte, entre outros elementos essenciais, a causa 

de pedir deduzida de modo claro e com inteireza com relação aos fatos relevantes para 

a constituição do direito que alega”. Aliás, não custa lembrar que, segundo superior lição 

de Francesco Carnelutti, para o juiz, “fato não afirmado vale como fato inexistente10. 

 

25. A jurisprudência hodierna têm se posicionado pelo indeferimento 

da exordial, quando não atender os seus fins, in verbis: 

 
 APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DA INICIAL. ART. 303, § 6º DO CPC/15. 

INÉRCIA. TRANSCORRIDO IN ALBIS O PRAZO PARA ADITAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I - O art. 303, § 
6º do CPC dispõe que a ausência dos requisitos da petição inicial autoriza o seu 
indeferimento, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. II - Segundo 
entendimento jurisprudencial, tal providência somente pode ser tomada quando for 
dada às partes oportunidade idônea de promover as emendas e esclarecimentos 
necessários. III - In casu, os autores foram devidamente intimados conforme se verifica 
às fls. 67/68, contudo deixaram transcorrer in albis o prazo de aditamento da petição 
inicial (fls. 70/verso). IV - Vislumbro que os apelantes não expuseram de forma clara os 
motivos sobre os quais fundamentam sua pretensão, pois em que pese a emenda 
apresentada "a destempo" (fls. 72), não trouxeram aos autos elementos suficientes à 
perfeita definição e compreensão do pedido e da causa de pedir, o que impossibilitou o 
recebimento da exordial V - Apelação desprovida11. 
 

                                                 
9 http://genjuridico.com.br/2019/06/30/revista-forense-429-conexao-continencia-litispendencia-questao-prejudicial/ 
10 https://www.conjur.com.br/2019-jan-20/leonardo-correa-causa-pediruma-solucao-litigiosidade 
11 TRF-3 - AP: 00052312720164036111 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 

24/10/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/11/2017 

http://genjuridico.com.br/2019/06/30/revista-forense-429-conexao-continencia-litispendencia-questao-prejudicial/
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 INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POIS INEPTA. INÉPCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA 
DE CAUSA DE PEDIR FÁTICA. REQUISITOS DA AÇÃO. EXPOSIÇÃO ABSOLUTAMENTE 
GENÉRICA. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA 
DA SENTENÇA RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA 
CF.APELAÇÃO DESPROVIDA.  

 
1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da petição inicial que se mostra 
inepta, após a oportunização de prazo para a emenda sem que fossem sanados os vícios 
apresentados, pois essa é a providência processual adequada a ser tomada, conforme os 
arts. 284, parágrafo  
 
2. A exigência de exposição da causa de pedir fática na petição inicial, ainda que não 
exija que todos os detalhes atinentes aos fatos envolvidos na lide sejam exaustivamente 
descritos, não é satisfeita pela menção totalmente vaga e genérica a respeito de sua 
ocorrência12.  
 

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA E O VALOR POR ELA REPRESENTADO. TEORIA DA 
SUBSTANCIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.  
 
1. A discriminação da obrigação controvertida e a quantificação do valor controverso 
assemelham-se à exigência indicação da causa de pedir prevista no art. 282, III, do CPC, 
qual seja, "o fato e os fundamentos jurídicos do pedido". A ausência da indicação do 
fato (obrigação controvertida e o valor por ela representado) tornaria impossível a exata 
descrição do contexto fático em que as partes se encontram envolvidas, tornando 
inepta, portanto, a petição inicial.  
 
2. Adota-se no CPC a teoria da substanciação da causa de pedir, indicando-se que esta é 
composta pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, cabendo ao autor, portanto, 
alegar os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles, segundo o novel caput do art. 
285-B, a obrigação controvertida e o valor por ela representado13. 

 

26.  Face o expendido, incorreram as contestadas nas disposições do 

artigo 319, inciso III do Código de Processo Civil, que conduz à extinção do feito sem 

resolução de mérito, a teor dos artigos 330, §1º, I, 337, inciso IV e 485, inciso IV, todos do 

Estatuto Processual.  

 
 INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –  FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL  

 

                                                 
12 TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1144540-0 - Curitiba - Rel.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - Unânime - - J. 18.03.2015 
13 TJ-MG - AC: 10702150155662001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 29/11/2016, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017 
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27. A idéia de interesse de agir ou processual, está intimamente 

associada à necessidade - utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter 

por meio da provocação da tutela estatal. Como pressupostos de acesso à jurisdição, 

exige o artigo 17 do Código de Processo Civil a comprovação do interesse e 

legitimidade, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 330, III e 335, XI). 

 

28. Nessa vertente, as contestadas promoveram a ação alegando 

supostas irregularidades no processo eleitoral, postulando a suspensão da apuração 

dos votos para a Diretoria da contestante FEBRASGO, omitindo, contudo, fatos 

relevantes, visando a obtenção da tutela antecipada “initio litis”. 

 

29. Insta consignar que o processo eleitoral referido é disciplinado pelo 

Estatuto Social e Regimento Interno da Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO, que estabelecem regras atinentes a eleição: (i) 

periodicidade; (ii) composição e homologação da Comissão Eleitoral; (iii) inscrições e 

homologações das chapas; (iv) distribuição e apuração das cédulas eleitorais e; (v) 

formas de impugnação próprias no decorrer do processo, acessíveis a todos os 

interessados. 

 

30. A eleição de 2019 observou rigorosamente as disposições 

estatutárias e regimentais, sob o comando da Comissão Eleitoral, nomeada pela 

Assembléia Geral da FEBRASGO, o que lhe confere legitimidade e validade, na forma 

do artigo 34 do Estatuto Social: 

 

Art. 34 - A Comissão Eleitoral é uma comissão transitória e indicada pela Assembleia Geral 

da FEBRASGO no ano anterior ao da eleição, tendo sua vigência até a homologação do 

resultado, na forma do Regimento Interno da FEBRASGO. 

 

31. Por outro lado as contestadas não observaram o regramento 

institucional para ventilar as questões que foram judicializadas, sem ser precedida da 

via administrativa própria, como estabelece o artigo 141 do Regimento Interno: 
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Art.141. Impugnações poderão ser solicitadas através de petições fundamentadas dos 

fiscais que serão avaliadas e julgadas de imediato pelos membros da Comissão Eleitoral da 

Associada Federada onde se originou a impugnação, cabendo recurso à Diretoria da 

FEBRASGO. 

 

32. Nessa quadra, as contestadas ao formular sua postulação 

subverteram as diretrizes internas estabelecidas pelo órgão de maior 

representatividade no cenário associativo, que é a Assembléia Geral, cujos poderes 

consagram: 

 

A Assembléia Geral detém a plenitude do poder da Associação, é soberana nas suas 

deliberações, dentro dos limites das leis e do Regulamento Interno, e compete-lhe, para 

além das competências específicas fixadas no Regulamento Interno, fazer cumprir os 

objetivos da Associação, apreciar e deliberar sobre todos os assuntos de interesse da 

mesma14. 

 

33. Não se ignora ser da essência do contexto associativo o respeito à 

autonomia de vontade dos associados, consubstanciada no Regimento Interno e 

Estatuto Social, afora as decisões tomadas em sede de Assembléia Geral. 

 

34. Tanto é assim, que cumpre ao Poder Judiciário averiguar a 

legalidade e o cumprimento das disposições estatutárias e regimentais, de forma a 

zelar pela legitimidade do processo eleitoral, desde que a via administrativa tenha sido 

esgotada, fato inobservado pelas contestadas. 

 

35. Exsurge que, as contestadas não se desincumbiram de atender as 

condições da ação, figurando o interesse no vetor válido e objetivo para propositura 

da ação, considerando que a tutela jurisdicional visada encontra-se prejudicada, ante 

a necessidade de esgotar a via administrativa, disciplinada no Estatuto Social e 

Regimento Interno da contestante FEBRASGO.   

 

                                                 
14 https://associativismo.blogs.sapo.pt/organizacao-da-assembleia-geral-1835 
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36. Considerando que no caso em tela as contestadas não ofereceram 

impugnação administrativa, resta evidenciada a ausência de interesse processual, 

que leva ao indeferimento da peça substantiva, e a conseqüente extinção do feito 

sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 330, II e 485, I, VI do CPC. 

         
 ILEGITIMIDADE ATIVA DAS FEDERADAS CONTESTADAS E  

PASSIVA DE PARTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA FEBRASGO 

 

37.  Não se desconhece que figurará na polaridade ativa o titular dos direitos 

invocados e na passiva, aquele que estará obrigado a suportar os efeitos da 

sentença. No caso dos autos, as contestadas não possuem legitimidade ativa para 

ajuizar medida judicial contra a Federação, como disciplina o artigo 153 do 

Regimento Interno da FEBRASGO:  

 

CAPÍTULO V 

SEÇÃO XXIV 

DAS ASSOCIAÇÕES FEDERADAS 

Art. 148 [...] 

 

Art. 153 – É vedada à Associação Federada tomar iniciativa de âmbito nacional sem prévia 

anuência da FEBRASGO. 

 

38.  Diante das disposições expressas, evidente que Eduardo Sergio Valério 

Borges da Fonseca, concorrente no pleito eleitoral pela Chapa 2, ajuizou a primeira 

ação no seu domicílio, João Pessoa-PB, mas diante da incompetência relativa e 

remessa dos autos para o Estado do Rio de Janeiro - RJ, convocou as federadas para 

compor o pólo ativo nesse feito, entre as quais a SORJ – Associação de Ginecologia e 

Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro, a primeira cadastrada no sistema eletrônico, 

certamente com o objetivo de estabelecer identidade com o foro local. 

 

39.  No entanto, é expressamente vedado que as associações exerçam  

qualquer iniciativa a nível nacional, sem a anuência da própria Federação, o que é 

perfeitamente compreensível no âmbito organizacional e de subordinação à 
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soberania das decisões em Assembléias Ordinárias e Extraordinárias, sendo esse o 

propósito que garante os objetivos comuns previstos no Código Civil: 

 

CC. 53: Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos. 

Parágrafo único: Não há entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.  

 

40.  Com isso, as federadas são parte manifestamente ilegítimas para figurar 

no pólo ativo, tendo assumido esse posicionamento contrário ao Estatuto Social e 

Regimento Interno, priorizando interesses pessoais de seus dirigentes, que assumiriam 

cargos diretivos, se eleita a Chapa 2. 

 

41.  Em contrapartida, a Comissão Eleitoral da Eleição Geral Ordinária da 

FEBRASGO, representada por Fernando Sansone Rodrigues, foi incluída no pólo passivo 

como se personalidade jurídica tivesse, o que não procede.  

 

42.  Com efeito, o Regimento Interno prevê no Capítulo IV as regras inerentes 

às eleições e a sua coordenação pela comissão formada por três membros 

associados, como se depreende:  

 

CAPÍTULO IV 

 

SEÇÃO XXIII 

DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 130 - A Comissão Eleitoral, responsável pela coordenação do processo eleitoral, será 

composta por três membros associados, em gozo dos direitos estatutários, indicados pela 

Diretoria da FEBRASGO e homologados pela Assembléia Geral das Associações Federadas. 

§ 1
o- A Comissão Eleitoral é presidida por um de seus membros, escolhido por consenso entre os 

pares e será assessorada pela Diretoria Administrativa. 

§ 2
o- O mandato da Comissão Eleitoral se encerra na Assembléia Geral das Associações 

Federadas que homologar o resultado da eleição. 

 

43.  Igualmente, o Estatuto Social da FEBRASGO assenta no artigo 34, que a 

Comissão Eleitoral é transitória, como se constata: 
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44. Tratando-se de Comissão Eleitoral temporária, constituída interna corporis 

pela Assembléia Geral para desempenhar atividade específica de interesse da 

FEBRASGO, por óbvio não possui personalidade jurídica própria e capacidade para 

estar em juízo.  

 

45.  Por outro lado, sendo a legitimidade de parte uma das condições da 

ação é matéria de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo e grau 

de jurisdição, assim o processamento do feito está subordinado a essa expressa 

determinação, nos moldes dos artigos 330, II e 337, IX do Código de Processo Civil. 

 

46.   Definidos esses conceitos processuais, o entendimento da jurisprudência 

em situações símiles garante a exclusão da Comissão Eleitoral do pólo passivo do 

feito, confira-se: 

 

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO DE COMISSÃO 
ELEITORAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE 
JURÍDICA DE ÓRGÃO INTERNO - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS AUSENTES - ELEIÇÕES 
DE ASSOCIAÇÃO - INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CHAPA - PREVISÃO DE RECURSO NO 
ESTATUTO SOCIAL.  

I - A associação possui legitimidade para figurar no pólo passivo de ação anulatória de 
decisão de comissão eleitoral, que, na condição de órgão interno, não possui 
personalidade jurídica e capacidade para estar em juízo.  

II - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas 
provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do processo.  

III - Não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória no 
caso em que o autor alega cerceamento de defesa contra decisão que nega seguimento a 
recurso que versa sobre o indeferimento do registro de sua chapa, haja vista que o 
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estatuto da associação somente prevê o cabimento de recurso ao final do processo 
eleitoral, após a proclamação dos eleitos. Assim, deve ser observado o procedimento 
eleitoral previsto em estatuto15. 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO, C.C. PEDIDO 
COMINATÓRIO.  
 
1. Conforme dispõe o artigo 75, inciso VIII do Código de Processo Civil, apenas a pessoa 
jurídica tem capacidade para integrar a relação processual, desde que regularmente 
representada por quem seus atos constitutivos designarem; logo, não se admite que 
seus órgãos internos, de atividade essencialmente administrativa, possam ser 
acionados em ações judiciais. 

Nesse contexto, era mesmo o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da Comissão 
de Sindicância, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, em relação a ela16.  

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO DE COMISSÃO ELEITORAL 
LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
ÓRGÃO INTERNO - TUTELA PROVISÓRIA -REQUISITOS AUSENTES - ELEIÇÕES DE 
ASSOCIAÇÃO - INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CHAPA - PREVISÃO DE RECURSO NO 
ESTATUTO SOCIAL.  

I - A associação possui legitimidade para figurar no pólo passivo de ação anulatória de 
decisão de comissão eleitoral, que, na condição de órgão interno, não possui 
personalidade jurídica e capacidade para estar em juízo .  

II - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas 
provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do processo.  

III - Não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória no 
Agravo de Instrumento nº 2015009-07.2019.8.26.000017.  

 

47.  Desse modo, inexistindo legitimidade ativa das federadas contestadas 

para ajuizar o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, deverá a 

petição inicial ser indeferida e o feito extinto sem resolução de mérito, a teor dos 

artigos 330, II e 485, VI ambos do Código de Processo Civil. 

 

                                                 
15 TJ-MG - AI: 10000171003312001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 

11/04/2018 
16 TJSP - Agravo de Instrumento nº 2015009-07.2019.8.26.0000 
17 TJ-SP - AI: 20150090720198260000 SP 2015009-07.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 27/03/2019, 

6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894057/artigo-300-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
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48.  Em posicionamento reverso, tratando-se a Comissão Eleitoral de órgão 

interno constituído exclusivamente para desempenhar temporariamente as finalidades 

sociais e estatutárias da FEBRASGO, deverá para todos os efeitos legais, ser excluída 

da lide, e consequentemente o seu representante Fernando Sansone Rodrigues, 

possuindo exclusivamente a FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA – FEBRASGO legitimidade para responder a questionamentos envolvendo o 

pleito eleitoral a nível nacional, devendo as contestadas serem condenadas no ônus 

da sucumbência, em prestígio ao princípio da causalidade, na forma dos artigos 85, 

incisos e §§ do Código de Processo Civil.   

 

 CONEXÃO  DE   AÇÕES 

 

49.  O Código de Processo Civil/15 ampliou as disposições sobre a conexão 

de ações, prestigiando a economia processual e celeridade na prestação 

jurisdicional, como se verifica: 

 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 
causa de pedir. 
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 
houver sido sentenciado. 
§ 2o Aplica-se o disposto no caput: 
I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; 
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo 
sem conexão entre eles. 

 

50.  A doutrina reforça os propósitos do legislador, enfatizando: Ocorre 

conexão, quando existe um nexo, um elo, um vínculo que entrelaça as ações, ou seja, 

uma ação se liga a outra de tal modo que a decisão de uma causa possa influir na da 

outra.18  

 

                                                 
18 Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. I, p.257 
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51.  Ampliando o comentário supra, Antonio Carlos Marcato entende que 

ocorre a conexão quando duas ou mais ações forem análogas, ou seja, que têm em 

comum um de seus elementos (objeto, causa de pedir, partes)19.  

 

52.  Interpretando referida norma processual, Nelson Nery Junior preleciona 

que sendo a conexão matéria de ordem pública, o juiz é obrigado a determinar a 

reunião de ações conexas para julgamento. O magistrado não pode examinar a 

conveniência ou oportunidade da reunião, pois no comando emergente do artigo 58 

do CPC, a reunião das ações far-se-á no juízo prevento para decisão simultânea.  

 

53.  A função do instituto é evitar não só o desperdício da atividade 

jurisdicional, como também a prolação de decisões antagônicas ou contraditórias, 

tendo o Superior Tribunal de Justiça se pronunciado a respeito: 

 

O objetivo da norma inserta no artigo 103, bem como no disposto no artigo 106, ambos do 

Código de Processo Civil, é evitar decisões contraditórias, por isso, a indagação sobre o objeto 

ou a causa de pedir, que o artigo por primeiro quer que seja comum, deve ser entendida em 

termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que os faça passíveis 

de decisão unificada.20  
 

54.  Nessa ordem, indispensável observar a identidade de elementos entre as 

duas ações propostas: 

 

54.1. Eduardo Sergio Valério Borges da Fonseca, residente no Estado da Paraíba/PB, 

que presidiu a SOGOPA – Associação de Ginecologia e Obstetrícia daquele 

Estado, pessoa jurídica que integra o pólo ativo da presente demanda, 

concorreu nas eleições gerais para Diretoria da FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS 

ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – FEBRASGO, com a “Chapa FEBRASGO 

– Uma Só Voz”; 

 

                                                 
19 Código de Processo Civil Interpretado, Antonio Carlos Marcato, p. 322 
20 3ª Turma - Resp 3.511 RJ - Relator  Ministro  Waldemar Zveiter 
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54.2. Nessa condição, distribuiu em 16/03/2019, perante a Comarca de João 

Pessoa/PB, a ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência, 

alegando levianamente irregularidades no pleito eleitoral, requerendo: (i) a 

suspensão da eleição da FEBRASGO aprazada para 20/05/2019 e (ii) reinicio do 

processo eleitoral, pleiteando que a Comissão Eleitoral designasse outra data, 

com reenvio de novas cédulas aos associados, a serem acompanhados por 

fiscais, cumprindo-se os Estatuto e Regimento Interno da FEBRASGO, sob pena 

de multa diária; 

 

54.3. Os argumentos supra se identificam com a presente lide, que tem por finalidade 

evitar a apuração dos votos, tendo como pano de fundo o pleito eleitoral da 

contestante FEBRASGO. 

 

55.   Independentemente de figurar nessa ação algumas associações 

federadas e não Eduardo Sergio Valério Borges da Fonseca, certo é que os fatos que 

amparam as duas ações estão diretamente relacionados, quais sejam: na primeira a 

tutela de urgência visou suspender as eleições e nos presentes autos, suspender a 

apuração dos votos, sendo inevitável a correlação entre os dois pleitos, até porque, 

orquestradas pelas contestadas com integrantes na chapa opositora.  

 

56.  Com esses esclarecimentos, a conexão de ações deflui da identidade da 

causa de pedir remota (relação de direito material) ou próxima (fundamentos 

jurídicos), embora a moderna teoria materialista da conexão estenda os limites da 

teoria tradicional, como enfatiza o Ministro Luiz Felipe Salomão: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. 

 
1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um 
vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as 
ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de 
conexão. 
 
2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria 
tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou 
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finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos 
constitutivos das ações21. 

57.  No mesmo julgado, foram apontadas as lições do Ministro Luiz Fux e os 

objetivos do instituto, in verbis: 

 

Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, 
tecnicamente, de conexão. A conseqüência jurídico-processual mais expressiva da conexão, 
malgrado não lhe seja a única, é a imposição de julgamento simultâneo das causas conexas no 
mesmo processo (simultaneus processus). A razão desta regra deriva do fato de que o 
julgamento em separado das causas conexas gera o risco de decisões contraditórias, que 
acarretam grave desprestígio para o Poder Judiciário.  

O instituto da conexão tem, assim, como sua maior razão de ser, evitar o risco das decisões 
inconciliáveis. Por esse motivo, diz-se, também, que são conexas duas ou mais ações quando, 
em sendo julgadas separadamente, podem gerar decisões inconciliáveis sob o ângulo lógico e 
prático.  

Desta sorte, pode-se afirmar com exatidão, que a conexão é um instituto inspirado nessa alta 
motivação de resguardar o prestígio do Poder Judiciário por força da coerência e 
compatibilidade de suas decisões, mercê de atender aos postulados da economia processual, 
ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre 
várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade 
de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça22.  

 

58.  À luz das diretrizes processuais articuladas, a causa remota (eleições da 

FEBRASGO) representa a conexão entre as ações, sem desconsiderar que as próprias 

contestadas ampararam o pedido de tutela antecipada antecedente na ação 

promovida perante o Estado da Paraíba-PB, tendo a decisão liminar de fls. 1122 

fundamentado a convicção nessa argumentação, representado inevitavelmente o 

elo existente entre ambos os feitos a justificar a reunião processual para julgamento 

simultâneo, a fim de evitar pronunciamentos conflitantes e desperdício da atividade 

jurisdicional, na forma do artigo 55 §1º e 3º do Código de Processo Civil. 

 

 

III. MERITORIAMENTE 

                                                 
21 RECURSO ESPECIAL Nº 1.221.941 - RJ (2010⁄0209046-6) 
22 RECURSO ESPECIAL Nº 1.221.941 - RJ (2010⁄0209046-6). FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, p. 

188-196 
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59.  Visando exaurir a contrariedade processual, sem fragilizar as consistentes 

preliminares argüidas, passa a contestante a enfrentar o mérito, em observância aos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, e o fará na proporção e nos limites da 

ação promovida pelas contestadas, que buscam premeditadamente se utilizar da via 

judicial para impedir a continuidade de processo eleitoral legítimo, colocando sob 

suspeita a FEBRASGO e a Comissão Eleitoral eleita em Assembléia Geral Ordinária, 

evidenciando a sobreposição de interesses pessoais e eleitoreiros acima dos seus 

16.000 associados, como adiante restará evidenciado.   

 

60.  Assim, indispensável levar ao conhecimento desse d. Juízo a importância 

da FEBRASGO no cenário nacional e internacional, a natureza jurídica e o regime 

normativo ao qual está submetida, inclusive, no tocante ao processo eleitoral, 

considerando: 

 

 A IMAGEM DA FEBRASGO QUE NÃO PODE SER MACULADA POR INTERESSES ELEITOREIROS  

 

61.  A FEBRASGO foi fundada em 30 de outubro de 1959, e atualmente é uma 

das sociedades mais respeitadas e de maior credibilidade no mundo, tanto no 

segmento científico quanto na defesa profissional. É admirada e respeitada por sua 

postura ética e por promover educação continuada permanente, contando 

atualmente com mais de 16.000 (dezesseis mil) associados no Brasil. 

 

62.  No território nacional é a entidade que confere o título de especialista em 

ginecologia e obstetrícia – TEGO, mediante avaliação de elevado conhecimento 

técnico-profissional, equiparando-se essa certificação às existentes em outros países 

como EUA, Canadá, Países Sul-Africanos, Europeu, entre outros.  

 

63.  É referência na busca de avanços para os ginecologistas-obstetras e 

para a assistência na saúde à mulher e, no universo científico, a sua atuação de 

excelência despertou a atenção de organizações internacionais dos quais é parceira 
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preferencial: FIGO, FLASOG, OPS/OMS, UNICEF; e no território nacional, os Ministérios da 

Saúde e da Educação.  

 

64.  A confiabilidade, respeito, reconhecimento nacional e internacional 

somente foi possível e se consolidou ao longo de quase 60 anos, em face da 

seriedade, ética, lisura e comprometimento de seus dirigentes com os fins sociais, 

contando com o apoio de seus associados que a fortalece e a torna preponderante 

nos cuidados da saúde à mulher23. 

 

65.  A FEBRASGO com sede em São Paulo-SP (administrativa, jurídica e 

presidência), e no Rio de Janeiro-RJ (sede executiva), trata-se de associação civil, 

com personalidade jurídica de direito privado e forma federativa, sem finalidade 

lucrativa, que congrega em todo território nacional as Associações Estaduais e do 

Distrito Federal, designadas como “Associações Federadas”, voltadas ao estudo, 

divulgação e defesa pessoal dos profissionais que atuam nas áreas de Ginecologia e 

Obstetrícia, por tempo indeterminado. 

 

66.  Em face dos propósitos e objetivos comuns que predominam e se 

sobrepõem aos individuais, a contestante foi atingida judicialmente com imputações 

sérias de irregularidades no processo eleitoral, que não agrediu apenas a Comissão 

Eleitoral e os Membros Diretivos, mas a imagem, credibilidade e o respeito institucional 

da Federação, e levianamente a lisura de suas atividades, a merecer reparação pela 

forma como os fatos foram relatados em juízo, objetivando em ambos os feitos o 

pedido de tutela provisória, o que não se concebe!! 

 

67.  O processo eleitoral em tela seguiu rigorosamente os ditames estatutários 

e regimentais, mediante a atuação diligente da Comissão Eleitoral, com ampla 

participação associativa, de modo que desde a distribuição das cédulas eleitorais aos 

associados votantes, seguindo-se com a apuração do resultado observou a 

transparência do procedimento, como se comprovará a seguir:  

 

                                                 
23 https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/649-febrasgo-59-anos 
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 A SERIEDADE DO PROCESSO ELEITORAL PROMOVIDO PELA FEBRASGO SUPERVISIONADO PELA 

COMISSÃO ELEITORAL   
 

 

68.  Tratando-se de associação civil, sem fins lucrativos, submete-se a 

contestante às disposições do Código Civil, mormente aos artigos 53 a 60, regendo-se 

pelas normas de seu Estatuto Social, que preconiza: 

 

 I  - a denominação, os fins e a sede da associação; 

                 II  - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; 

III  -  os direitos e deveres dos associados; 

IV  -  as fontes de recursos para sua manutenção; 

V  -  o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; 

VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução; 

VII - a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. (art. 54 do CC) 

 

69.  Na definição doutrinária, as principais características das associações 

são: a reunião de indivíduos que objetivam alcançar uma finalidade comum, não 

lucrativa, por meio de contribuições, que podem ser ou não pecuniárias e que 

constituem o patrimônio da entidade; destaca-se, outrossim, a liberdade que os 

membros da associação possuem de criar seus estatutos e de regular a organização 

das associações, inserindo as disposições que entendem pertinentes, desde que não 

sejam contrárias à Lei. 

 

70.  Nas associações civis, o Estatuto Social e o Regimento Interno são os 

vetores normativos que regem processo eleitoral, amparado no PRINCÍPIO DA 

AUTONOMIA ASSOCIATIVA, impondo à Comissão Eleitoral seguir rigorosamente suas 

normas, preservando especialmente os parâmetros de moralidade, transparência, 

eficiência e democracia associativa. 

 

71.  Indispensável ressaltar que, o processo eleitoral da FEBRASGO está 

disciplinado nos artigos 32 a 34 do Estatuto Social, transcrevendo: 
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ESTATUTO SOCIAL DA FEBRASCO 

 

Art. 32. A Diretoria da FEBRASGO é escolhida por eleição direta para um mandato de 4 

(quatro) anos, segundo as normas previstas no Regimento Interno da FEBRASGO. 

Par. 1°. Tem direito a voto os associados titulados, os efetivos, eméritos e residentes, quites 

com anuidade da FEBRASGO. 

Par. 2°. Só poderão candidatar-se a cargos eletivos da Diretoria, os associados titulados quites 

com a anuidade da FEBRASGO que estejam em pleno gozo de todos os seus direitos. 

Par. 3°. É vedado a reeleição de membro da Diretoria da FEBRASGO no mandato seguinte, no 

mesmo cargo antes ocupado. 

Par. 4°. Não será exigido afastamento do cargo, para membro da Diretoria que se candidate a 

reeleição para outro cargo. 

Par. 5°. Os cargos de membros da Diretoria da FEBRASGO não poderão ser exercidos 

cumulativamente com outros de diretoria das Associações Federadas. 

Par. 6°. A Diretoria tomará posse na Assembleia Geral da FEBRASGO que homologar a eleição, 

porem só assumirá os encargos administrativos e financeiros da instituição no primeiro dia útil 

do ano que se seguir ao da eleição. 

 

Art. 33. O cargo de Presidente da FEBRASGO não poderá ser pleiteado por associado da 

mesma Associação Federada do Presidente em exercício. 

 

Art. 34. A Comissão Eleitoral é uma comissão transitória e indicada pela Assembléia Geral da 

FEBRASGO no ano anterior ao da eleição, tendo sua vigência até a homologação do resultado, 

na forma do Regimento interno da FEBRASGO.  (doc. anexo) 

 

72.  O Regimento Interno igualmente regulamenta as regras eleitorais, nos 

artigos 128 a 147, sendo relevante a sua transcrição parcial, para facilitar a análise da 

matéria controvertida:  

 

REGIMENTO INTERNO DA FEBRASCO 

 

Art. 128. A eleição da Diretoria da FEBRASGO será realizada no primeiro ano do mandato da 

Diretoria em exercício. 

Parágrafo único – O período eleitoral será determinado pela Assembléia Geral das 

Associações Federadas, reunida em caráter ordinário ou extraordinário. 
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Art. 129. As datas do início e do término da recepção dos votos têm um intervalo mínimo de 

60 (sessenta) dias e máximo de 80 (oitenta) dias, sendo a proclamação do resultado 

realizada, no máximo após 90 (noventa) dias da data da apuração dos votos. 

 

Art. 130. A Comissão Eleitoral, responsável pela coordenação do processo eleitoral, será 

composta por três membros associados, em gozo dos direitos estatutários, indicados pela 

Diretoria da FEBRASGO e homologados pela Assembléia Geral das Associações Federadas. 

Par. 1°. A Comissão Eleitoral é presidida por um de seus membros, escolhido por consenso 

entre os pares e será assessorada pela Diretoria Administrativa. 

Par. 2°. O mandato da Comissão Eleitoral se encerra na Assembléia Geral das Associações 

Federadas que homologar o resultado da eleição. 

 

Art. 131. Até seis meses antes da data do edital para a recepção dos votos, podem ser 

inscritas chapas concorrentes à Diretoria da FEBRASGO, observadas as normas estatutárias. 

Par. 1°. Nenhum membro da Diretoria poderá ser reeleito para o mesmo cargo. 

Par. 2°. Não é permitido o acúmulo do cargo de Presidente da FEBRASGO com o cargo de 

Presidente de Associação Federada. 

 

Art. 132. Os pedidos de inscrições de chapas para Diretoria deverão ser encaminhados à 

Diretoria Administrativa, acompanhados dos termos de adesão de todos os candidatos, que 

serão obrigatoriamente portadores do TEGO, não podendo nenhum dos concorrentes fazer 

parte da Comissão Eleitoral. 

[...] 

Par. 4°. São asseguradas aos representantes das chapas inscritas, as listagens atualizadas 

dos associados até 30 (trinta) dias antes das eleições. 

 

Art.134. As Associações Federadas encaminharão à Diretoria Administrativa da FEBRASGO 

com quatro meses de antecedência, a listagem completa dos associados com direito a voto 

e seus respectivos endereços. 

 

Art. 135. Nas épocas das eleições, as Diretorias das Associações Federadas nomearão uma 

junta apuradora constituída por um Presidente e mais dois membros. 

Par. Único. Cada uma das chapas inscritas deverá indicar um fiscal que atuará na conferência 

dos mapas eleitorais e das Atas das apurações realizadas em cada Associações Federadas. 

 

Art. 136. A votação será por correspondência. 
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Art. 137. A Diretoria Administrativa da FEBRASGO encaminhará para cada associado com 

direito a voto, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, um envelope 

contendo a cédula única para Diretoria, na qual serão listadas as chapas por ordem de 

inscrição. 

 

Par. 1°. Na mesma correspondência haverá os esclarecimentos informando todo o 

procedimento da votação, constante neste artigo e nos que se seguem;   

Par.2°. O associado votará, assinalando seu voto na chapa por ele escolhida e colocará a 

cédula em envelope padronizado sem identificação, que foi enviado para esse fim; 

 

Par.3°. O envelope não identificado que contém o voto deverá ser colocado em outro 

envelope, também enviado para esse fim, que estará etiquetado com o endereço da 

Associação Federada da jurisdição do associado e também com a identificação do 

remetente, que é o eleitor, com porte pago; 

 

Par.4°. O envelope identificado poderá ser enviado pelo correio ou depositado diretamente 

em urna, que deve ser disponibilizada na sede da Associação Federada, ou em local 

designado para tal fim, durante o período eleitoral, sendo aceitos os votos que chegarem 

até às 18 (dezoito) horas do dia de encerramento das eleições. 

 

Art.138. A apuração dos votos será iniciada imediatamente após o encerramento das eleições. 

 

Art. 139. A junta apuradora e os fiscais, ao final do prazo de recebimento dos votos, reunir-

se-á, abrirá as urnas, conferirá os remetentes pela listagem dos associados habilitados ao 

voto da Associação Federada e anotará o número total de votos. 

 

Par.1°. Em seguida, os envelopes identificados serão abertos e os envelopes não 

identificados serão depositados novamente na urna, sem serem abertos, para nova 

conferência pelo número total de envelopes não identificados. 

 

Par.2°. Após a nova conferência do número de envelopes estes serão abertos e apurados os 

votos para cada chapa concorrente. 

 

Art. 140. Os votos em duplicata ou que contenham sinais que possam identificá-los serão 

anulados. (g.n) 

 

Art. 141. Impugnações poderão ser solicitadas através de petições fundamentadas dos 

fiscais que serão avaliadas e julgadas de imediato pelos membros da Comissão Eleitoral da 
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Associada Federada onde se originou a impugnação, cabendo recurso à Diretoria da 

FEBRASGO.  

 

Art. 142. Após a contagem dos votos, as juntas apuradoras das Associações Federadas 

elaborarão Atas com cópias, que deverão ser assinadas pelos membros das Comissões 

Eleitorais e pelos fiscais, com os resultados das apurações. 

 

Art. 143. As Associações Federadas enviarão à Diretoria Administrativa da FEBRASGO, no 

prazo de três dias, correspondências contendo a listagem conferida aos votantes e uma via da 

ata de apuração. 

 

Art. 144. Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos. 

Par. Único. Em caso de empate, os critérios de desempate serão: 

I- A chapa que tiver o candidato a Presidente com maior idade; 

II-Persistindo o empate, a chapa que tiver o candidato a Presidente com maior tempo de 

filiação à FEBRASGO. 

 

Art. 145. Após a realização das eleições a Comissão Eleitoral da FEBRASGO terá o prazo de 

sete dias para conferir, consolidar e referendar o resultado da votação, que será transcrito 

em Ata e encaminhado ao Presidente da FEBRASGO que proclamará a chapa vencedora. 

 

Par. Único. A chapa vencedora será homologada na primeira Assembléia Geral das 

Federadas, que ocorrer após a eleição. 

 

Art. 146. Qualquer recurso sobre o resultado deve ser encaminhado a Comissão Eleitoral da 

FEBRASGO dentro de dois dias úteis contados da data da proclamação do resultado. (doc. 

anexo) 

 

73.  Objetivando comprovar a regularidade do processo eletivo, relacionam 

abaixo as contestantes todas as etapas cumpridas pela Comissão Eleitoral, que seguiu 

o Estatuto Social e o Regimento Interno, anexando os documentos correspondentes. 

Vejamos: 

 

(i) Homologação da Comissão Eleitoral indicada pelas associações federadas na 

Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 14 de outubro de 2018, nos termos do 

artigo 45 e seguintes do Regimento Interno; 
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(ii) Outorga de poderes da Comissão Eleitoral, por intermédio do seu  Presidente, Dr. 

Fernando Sanssone à advogada Dra. Ana Carolina Daher Costa, constituída 

legitimamente para acompanhar os atos da Comissão Eleitoral, garantir a lisura do 

pleito, o cumprimento das regras estatutárias e regimentais que norteiam o processo 

eleitoral; 

 

(iii) Publicação do edital de convocação das eleições, informando que estas ocorreriam 

entre o dia 20/05 a 19/07/19, por meio de voto por correspondência, elencando 

todos os requisitos para participação do processo eleitoral, bem como candidatos e 

associados votantes, e as sucessivas etapas do referido pleito, desde a inscrição das 

Chapas até a homologação dos resultados; 

 

(iv) Inscrição e homologação das chapas concorrentes;  

 

(v) Esclarecimentos da Comissão Eleitoral; 

 

(vi) Comunicado sobre a indicação de fiscais pelas Chapas. 

 

74.  Afora os documentos supramencionados, insta evidenciar que todas as 

solicitações e dúvidas suscitadas pelas entidades federadas foram prontamente 

atendidas e respondidas pela Comissão Eleitoral, garantindo a publicidade das 

informações por meio da divulgação dos aludidos documentos no site institucional, 

como de praxe. 

 

75.  É inquestionável que os documentos relacionados no item 72 asseguram 

que o processo eleitoral observou as regras estatutárias e regimentais, sendo 

inconsistentes as alegações das contestadas quanto a prática de irregularidades pela 

Comissão Eleitoral, à justificar o pedido de suspensão das eleições perante o Juízo de 

João Pessoa/PB e da apuração dos votos formulado nesse feito.   

 

 
(I)  INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ELEITORAL 

 

76.  Extrai-se dos autos que o contestado não fez prova documental dos fatos 

constitutivos do seu direito, como prevê o artigo 373, inciso I do Código de Processo 
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Civil, especialmente porque as “chamadas” irregularidades possuem previsão 

estatutária ou regimental expressa, logo, não podem ser invocados como violação à 

lisura, transparência e legalidade do processo eleitoral, passando as contestantes a 

rebatê-las na ordem referida às fls. 7:  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

a. AUSÊNCIA DO ENVIO DE DUAS CÉDULAS ELEITORAIS AOS ASSOCIADOS VOTANTES 

 

77.  Para subsidiar esse tópico, foram colacionadas 3 (três) atas notariais, 

lavradas junto ao 24° Tabelionato de Notas do Estado do Rio de Janeiro (fls. 158/163), 

no intuito de, teoricamente, comprovar a ocorrência de irregularidade insanável nas 

eleições e justificar a intervenção do Poder Judiciário. 

  

78.  Todavia, as circunstâncias certificadas nos referidos instrumentos públicos, 

inerente ao recebimento por 3 (três) associados de cédulas de votação em 

duplicidade, nunca  representaram  “fraude” no processo eleitoral, por duas razões 

preponderantes: 

 

(i) O Regimento Interno da FEBRASGO contempla expressamente essa 

possibilidade no artigo 140: “Os votos em duplicata ou que contenham sinais 

que possam identificá-los serão anulados”; 

 

(ii) Essa previsão regimental expressa, que nunca foi novidade a qualquer dos 

membros das associações estaduais, muito menos das contestadas, e visou 

prevenir algumas possibilidades: (i) de equívoco na postagem da cédula, 
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posto que atualmente são aproximadamente de 10.000 associados votantes 

em todo o território nacional; (ii)  ter indicado o mesmo associado mais de um 

endereço ou, (iii) ter o associado deixado de atualizar os dados cadastrais,   

provocando a situação excepcional de envio da cédula em duplicidade. 

 

79.  O artigo 137 do Regimento Interno prevê o recebimento de cédula única 

para os associados votantes; contudo, se a própria legislação institucional determina o 

modus operandi, se verificado votos em duplicata, esse regramento deve ser 

observado em respeito à autoregulação associativa, até porque, a ocorrência de fato 

isolado, não desqualifica ou contamina todo o processo eleitoral, tampouco justifica a 

sua suspensão. 

 

80.  Ora, Excelência, se o próprio Regimento Interno prevê essa circunstância 

e no mesmo dispositivo (art. 140) disciplina sobre a solução preservando o 

procedimento eleitoral, porque a questão foi judicializada sem a observância dos 

trâmites apontados? Outras reflexões surgem a respeito:  

 

 Por que o fato que é de conhecimento das contestadas, com previsão estatutária expressa 

foi levado à Ata Notarial para fazer prova em juízo, sem comunicar previamente a Comissão 

Eleitoral para as providências cabíveis? 

 

 Por que o artigo 140 do Regimento Interno foi omitido na petição inicial, e os fatos foram 

exaustivamente apontados perante o juízo da Paraíba como “fraude”, “ilegalidade”, 

“atitude deliberada da atual Diretoria para fraudar a eleição”, expondo a instituição 

FEBRASGO como ré no processo? 

 

81.  Com efeito, as respostas não exigem raciocínio muito elaborado: 

concorrendo Eduardo Sérgio Valério Borges da Fonseca à Presidência da FEBRASGO, 

pela Chapa “FREBASGO – UMA SÓ VOZ”, utilizou desses expedientes para induzir a erro 

o juízo e obter a tutela jurisdicional, atingindo diretamente a integridade da atual 

Diretoria, visando colocar em descrédito a Chapa 1, sua única concorrente, conduta 

reiterada no presente feito, em que a liminar concedida pelo Juízo de João Pessoa/PB 

foi invocada pelas contestadas para influenciar diretamente na decisão de fls. 1122.  
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82.  Demais disso, todos os fatos referidos e a própria decisão judicial da 

Paraíba/PB foram explorados reiteradamente nas mídias sociais por Eduardo Sérgio 

Valério Borges da Fonseca como “campanha negativa”, em benefício do próprio 

candidato, que não poupou a FEBRASGO como instituição relevante no cenário 

nacional/internacional, bem como seus membros diretivos quanto as invencionices 

desferidas.  

 

83.  Inconteste é o fato de que o sistema eleitoral previsto no Regimento 

Interno prevê o oferecimento de impugnação administrativa à Comissão Eleitoral, por 

qualquer interessado, justamente para garantir a lisura do pleito eleitoral – 

circunstâncias igualmente omitidas desse d. Juízo, em flagrante deturpação da 

verdade. 

 

84.  Nesse viés, o envio em duplicidade das cédulas de votação para 3 (três) 

filiados, fato a depender de averiguações e contraditório na fase de instrução 

processual, não tem o condão de corromper todo o processo eleitoral, como 

levianamente enfatizou Eduardo Sérgio Valério Borges da Fonseca e as contestadas, 

pois afora representar fato isolado e proporcionalmente desprezível na conjuntura de 

milhares de filiados aptos ao voto, também existe procedimento específico para 

corrigi-lo, sem prejudicar o escrutínio. 

 
b.  ALEGADA INCONSISTÊNCIA DA LISTA DE VOTANTES 

 

85.  Sustentam as contestadas que a lista de associados votantes está 

inconsistente, face a ausência de inúmeros médicos adimplentes, e que este fato 

afeta a lisura do processo eleitoral. 

 

86.  Mais uma vez, omitiram as contestadas que é responsabilidade das 

próprias unidades federadas fornecer à FEBRASGO, com quatro meses de 

antecedência, a listagem completa dos associados com direito a voto, ou seja, de 

todos os associados adimplentes, como determina o Regimento Interno: 
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Art.134. As Associações Federadas encaminharão à Diretoria Administrativa da FEBRASGO 

com quatro meses de antecedência, a listagem completa dos associados com direito a voto e 

seus respectivos endereços. 

 

87.  As contestadas omitiram maliciosamente a informação de que a lista de 

votantes foi elaborada com base nos dados repassados pelas próprias Associações 

Federadas, de modo que a Comissão Eleitoral não pode ser responsabilizada pelo 

lapso decorrente de eventual inadimplência dos filiados ou pela ausência de sua 

atualização cadastral. 

 

88.  Assim, pelo Regimento Interno, a responsabilidade das contestantes 

limita-se ao recebimento das listas enviadas pelas federadas, bem como pelo envio 

das cédulas a partir desses informes. Se existiu eventual inconsistência na referida lista 

de associados votantes, como alegado, essa não atinge a FEBRASGO e muito menos a 

Comissão Eleitoral instituída para atos específicos e com tempo determinado para sua 

existência.  

 

c.   ALEGADA VIOLAÇÃO A REGRA DO ART. 132, § 4º DO REGIMENTO INTERNO 

 

89.  Sustentam as contestadas que o processo eleitoral é irregular, por suposta 

violação ao artigo 132, parágrafo 4° do Regimento Interno, que assegura aos 

representantes das chapas devidamente inscritas, a listagem atualizada dos 

associados, até 30 (trinta) dias antes da eleição, a observar: 

 

Art.132. (...) 

§4º. São asseguradas aos representantes das chapas inscritas, as listagens atualizadas dos 

associados até 30 (trinta) dias antes das eleições. 

 

90.  A esse respeito, Eduardo Sérgio Valério Borges da Fonseca fez referência 

à Lei 13.709/18 na inicial distribuída junto ao Juízo de João Pessoa-PB, que trata de 

sigilo de dados, argumento invocado nesse feito, encobrindo novamente ter recebido 

a listagem atualizada dos associados em 20/04/2019, assim como a sua concorrente, 

como se depreende pelo comprovante anexo, no exato cumprimento a 
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determinação regimental, ou seja, faltou com a verdade, ao sustentar que teria direito 

de acesso a listagem, mesmo tendo recebido referidos documentos que instruíram o 

feito (vide fls. 565/582). 

91.  Extrai-se que as contestadas violam o dever de lealdade, boa-fé e de 

cooperação (artigo 6º, CPC), regras basilares do direito processual moderno, 

incorrendo nas disposições dos artigos 79 e 80, incisos do Código de Processo Civil, 

ante o dolo perpetrado junto às contestantes, fatores que atestam a regularidade das 

eleições convocadas, por atender as normas estatutárias e regimentais.  

 

 

d.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 137 DO REGIMENTO, QUANTO A FORMALIZAÇÃO DOS  

NÚMEROS DAS CHAPAS 

 

92.  Outro ponto a ser rebatido é a alegação de que teria ocorrido violação 

ao artigo 137 do Regimento Interno, no momento de atribuição do número das 

Chapas. Essa afirmação não corresponde a verdade dos fatos e carece de qualquer 

pertinência lógica ou relevância. 

 

93.  O citado artigo 137 prevê o procedimento de inscrição e homologação 

das chapas concorrentes, no entanto, não indica forma específica, adotando-se 

como critério isonômico, a ordem de protocolo da inscrição, como informado nas 

respostas datadas de 09/01/2019, 18/01/2019 e 20/01/2019 às consultas formuladas 

pelo representante da Chapa II – “FEBRASGO – UMA SÓ VOZ”.  

 

94.  A Comissão Eleitoral valendo-se da razoabilidade, transparência e do 

poder discricionário, delineou essa fase do processo eletivo garantindo a publicidade 

do ato e a ampla participação das chapas concorrentes, não tendo Eduardo Sérgio 

Valério Borges da Fonseca e as contestadas manifestado qualquer insatisfação ou 

aduzido prejuízo quanto a distribuição da ordem das Chapas 1 e 2, até porque, 

convenhamos,  é irrelevantes no contexto eleitoral.  

 

95.  Entretanto, esse fato foi mencionado para questionar a validade das 

eleições, apontando-o como forma para burlar instrução normativa, que inocorreu.  
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96.  Na realidade, as contestadas reproduziram sucintamente nessa ação os 

mesmos fatos noticiados perante o juízo paraibano, embora inconsistentes para 

comprometer o processo eleitoral, como pretendido; todavia, as incoerências falam 

por si, e não deixam dúvidas de que o objetivo premeditado visou o deferimento da 

tutela de urgência, valendo-se de artimanhas inverídicas com a imputação de atos 

que teriam sido praticados pela Comissão Eleitoral e a Chapa 1, a única concorrente 

de Eduardo Sérgio Valério Borges da Fonseca.  

 

97.  Essa postura fere mais uma vez a boa-fé e a lealdade processual, na 

dicção do artigo 5º do CPC, não podendo passar desapercebida por esse Julgador  

as intenções eleitoreiras em prejuízo dos associados, circunstância que não se admite! 

 

e. VIOLAÇÃO AO ART. 130 DO REGIMENTO INTERNO INERENTE A TERCEIRIZAÇÃO 

 DO PROCESSO ELEITORAL 

 

98.  Sustentam as contestadas que o “processo eleitoral foi terceirizado” pela 

Comissão Eleitoral, o que caracterizaria irregularidade grave na condução das 

eleições. 

 

99.  Relativamente a esse aspecto, entende-se que a própria Comissão 

Eleitoral, representada pelo Dr. Fernando Sanssone Rodrigues, constituiu a Dra. Ana 

Carolina Daher, advogada mandatada para assessorá-lo na esfera judicial e 

extrajudicial, desenvolvendo atuação profissional ética, em estrita observância às 

disposições do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), Regimento Interno 

e Estatuto Social da FEBRASGO.  

 

100.  Ressalte-se, ainda, que a atuação da advogada Ana Carolina 

Daher Costa se limitou ao assessoramento da Comissão Eleitoral, inexistindo a 

chamada “terceirização do processo eleitoral”, como alegam as contestadas, vez 

que a condução dos trabalhos e a tomada de decisões sempre ficaram a cargo da 

Comissão Eleitoral, na pessoa de seu Presidente acima indicado. 

 

101.  Sob esse enfoque, a penúria argumentativa revela a intenção de 

distorcer a regularidade de qualquer ato praticado, inclusive a contratação de 
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assessoria jurídica, conduta absolutamente regular que teve por finalidade melhor 

atender e responder tecnicamente as dúvidas das federadas. Essa atitude 

provocativa das contestantes, revela os reais propósitos de induzir a erro o juízo 

singular, contando com a limitação da cognição nas tutelas de urgência. 

 

 
f.   A FEBRASGO DIANTE DA ORDEM LIMINAR E DO PLEITO ELEITORAL  

 

102. Nessa vertente, oportuno esclarecer como a FEBRASGO se portou diante 

da liminar concedida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de João Pessoa/PB, e os 

desdobramentos que se seguiram, visando desconstruir o cenário de recalcitrância 

narrado na petição inicial ora rebatida, e que influenciou no convencimento desse d. 

Juízo ao apreciar a tutela antecedente. Vejamos: 

 

a) A FEBRASGO ingressou espontaneamente nos autos do processo nº 0822767-

55.2019.8.15.2001 em curso pelo juízo da Paraíba/PB, no dia 04/06/2019, 

oportunidade em que teve pleno conhecimento da lide na sua extensão, bem 

como da decisão proferida por aquele d. juízo, que deferiu a tutela de 

urgência; 

 

b) no petitório referenciado foi de plano argüida a incompetência relativa do d. 

Juízo de João Pessoa/PB, esclarecendo que o perigo de dano seria maior na 

interrupção do referido processo eleitoral em curso, por envolver a participação 

de milhares de  associados em todo o território nacional, mobilizando os 

esforços de todas as entidades federadas que investiram recursos financeiros 

próprios e da contestante para que o pleito eleitoral ocorresse, invocando a 

sobreposição do  interesse coletivo e a liberdade  associativa; 

 

c) em vista dos argumentos supra, foi requerida a reforma parcial da decisão 

liminar, deixando o resultado das eleições sub judice, até o trânsito em julgado 

da sentença, circunstância que convalidaria os ditames do regimento interno 

da instituição e ao mesmo tempo atenderia os interesses das federadas com a 
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minimização dos prejuízos, em face da possível improcedência do pedido 

inicial; 

 

d) relativamente à alegada desobediência à decisão liminar, esta inocorreu, pelo 

contrário, a FEBRASGO e a Comissão Eleitoral não só suspenderam todos os 

procedimentos em curso, como também divulgaram no dia 07/06/2019 Nota de 

Esclarecimento às Associações Federadas, no Portal da instituição, informando 

a judicialização das Eleições 2019:   

 
NOTÍCIAS | SEXTA, 07 JUNHO 2019 17:02 

 

 

e) posteriormente, no dia 13/06/2019 a contestante divulgou em seu portal novo 

Comunicado:   

https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias
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NOTÍCIAS | QUINTA, 13 JUNHO 2019 09:07 

 

 

A Diretoria da FEBRASGO vem, novamente, à presença  dos seus associados, reiterar os esclarecimentos 
sobre o processo eleitoral para a escolha de seus novos gestores para o período 2020/2023. 
  
Conforme noticiado por esta Diretoria, nos termos do processo judicial  n.0822767-55.2019.8.15.2001, em 
curso junto à 3

a
 Vara Cível  de João Pessoa - PB, promovida pelo candidato da Chapa 02, Eduardo Fonseca, a 

FEBRASGO atendeu as determinações legais exaradas. 
  
A liminar judicial deferida foi absolutamente acolhida, não à toa, todo material sobre o curso das eleições 
sequer consta em nossos portais, diferentemente do cenário anterior à decisão judicial. 
  
A despeito de tal acolhimento e respeito à decisão judicial, houve a apresentação pela FEBRASGO nos 
mesmos autos, com petição detalhando os pontos de regularidade defendido pela FEBRASGO, bem como o 
pedido de reconsideração da liminar concedida pela magistrada de João Pessoa. (Leia o documento) 

  
Vale destacar que a FEBRASGO emitiu, voluntariamente, comunicado sobre a decisão judicial em seu 
maior portal de acesso, qual seja o site da instituição, em 07 de junho de 2019. 

  
Apresentou esclarecimentos sobre a pendência de julgamento do recurso interposto pela FEBRASGO perante 
o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Agravo de Instrumento n. 0806396-05.2019.8.15.0000 (Leia o 
documento), transmitindo aos associados que, porquanto não ocorra o desfecho das instâncias recursais 
superiores, trata-se de decisão provisória de primeira instância. 
  
Por todos os documentos que circulam nas mídias sociais, ao que parece, o processo judicial tem sido utilizado 
como ferramenta de campanha eleitoral, infelizmente, considerando que documentos expedidos pelo Poder 
Judiciário, são publicados maciçamente em propagandas eleitorais, muito antes de publicados por vias oficiais. 
  
Por conta da dimensão do processo eleitoral da FEBRASGO, o respeito às boas práticas institucionais voltadas 
à boa utilização dos recursos empenhados pelos associados, pelo cuidado com os valores financeiros 
destinados à realização das eleições em todas as federadas do país, cabe grifar, novamente, ao associado: 
  

 Sobre a interrupção provisória da votação até que se julgue o recurso cabível contra a ação judicial promovida 
pelo candidato pela Chapa 02; 
 

 Que os votos até agora enviados e recebidos ficarão depositados e lacrados até definição da questão judicial; 
 

 Que não despreze as cédulas enviadas pela FEBRASGO até decisão judicial definitiva, posto que no caso de 
retomada a qualquer momento do processo eleitoral, as cédulas terão normal funcionalidade. 
  
Por fim, queremos registrar que estamos certos da lisura e transparência com que a Febrasgo conduziu e vem 
conduzindo este processo eleitoral na busca de uma eleição limpa, transparente, democrática e em 
consonância com os interesses dos seus associados, estes sim, os maiores interessados em manter 
salvaguardadas a imagem, a seriedade e os interesse da Febrasgo. 
  
Esperamos com serenidade a decisão judicial final que, certamente, fará a justiça que todos almejamos. 
Com o nosso respeito,  
 
A DIRETORIA 
 

https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias
https://www.febrasgo.org.br/images/Petio-reconsiderao.pdf
https://www.febrasgo.org.br/images/Agravo-de-Instrumento_Febrasgo_timbrado.pdf
https://www.febrasgo.org.br/images/Agravo-de-Instrumento_Febrasgo_timbrado.pdf
https://www.febrasgo.org.br/images/Agravo-de-Instrumento_Febrasgo_timbrado.pdf
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f) no dia 17 subsequente, novo Comunicado foi divulgado no portal da FEBRASGO 

quanto ao processo e a decisão suspensiva, publicizando a ordem judicial para 

salvaguardar os interesses de seus associados e da própria instituição, como se 

pode constatar pelo acesso ao link: https://www.febrasgo.org.br/pt/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.febrasgo.org.br/pt/
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g) a par das providências supra e para comprovar que o processo eleitoral foi 

suspenso, foram mantidas retidas e lacradas as cédulas recebidas nas Sedes dos 

Correios de cada Estado,  

 

103. Prestados esses esclarecimentos, cumpre informar que a decisão liminar 

foi tempestivamente impugnada pela via do agravo instrumental, distribuída à Terceira 

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba/PB, processo nº 

0806396-05.2019.8.15.0000, formulando a contestante os seguintes pedidos: (i) 

apreciação da prejudicialidade externa quanto a incompetência relativa do juízo 

singular e soberania da Assembléia Geral Ordinária; (ii) concessão do efeito suspensivo 

da decisão liminar que majorou a multa diária e, (iii) o provimento de mérito, para 

reformar a decisão singular que determinou a suspensão do pleito eleitoral, amparado 

em juízo distorcida da realidade, com finalidade eleitoreira e sem base estatutária e 

regimental. 

 

104.  Apesar de ofertada contestação e interposto agravo de instrumento, 

comprovando em ambas as manifestações a incompetência relativa do juízo do 

Estado da Paraíba-PB, formulando ao Órgão Colegiado o pedido de tutela recursal 

para deferimento de efeito suspensivo da decisão agravada, nada foi decidido pelo 

Relator da 3ª Câmara Cível, exceção feita quanto a incompetência territorial pelo 

juízo monocrático.  

 

A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NOS  

DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019 

 

105.  Nesse cenário, nos dias 28 e 29 de junho/2019 foi realizada a Assembléia 

Geral Ordinária convocada no dia 03 de maio/2019, portanto, antes da judicialização 

do pleito eleitoral, em cumprimento ao Regimento Interno e Estatuto Social, 

observando as seguintes disposições: 
 

ESTATUTO SOCIAL 

SEÇÃO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA FEBRASGO 
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Art. 8o- A Assembleia Geral da FEBRASGO é a reunião dos Presidentes das 

Associações Federadas ou de seus representantes legais. 

 

§ 1o- Entende-se como representante legal dos presidentes das Associações 

Federadas, o vice-presidente ou o titular do cargo equivalente ao de 

secretário geral da Associação Federada. 

 

§ 2o- Não poderão participar das Assembleias Gerais da FEBRASGO, as 

Associações Federadas cujos associados estejam todos inadimplentes. 

 

§ 3o- As decisões das Assembleias Gerais da FEBRASGO serão por voto 

unitário dos representantes das Associações Federadas presentes. 

 

§ 4o- As reuniões plenárias da FEBRASGO serão realizadas em conjunto com os 

membros da Diretoria, que participarão apenas com direito a voz. 

 

§ 5o- Ao Presidente da FEBRASGO, mesmo fazendo parte da Diretoria, cabe 

exercer o direito do voto de qualidade ou de desempate. 

 

§ 6o- Poderão participar convidados, que também terão apenas direito a voz. 

 

Art. 9o- As Assembleias Gerais da FEBRASGO serão Ordinárias ou 

Extraordinárias. 

 

§ 1o- A Assembleia Geral Ordinária da FEBRASGO será realizada, anualmente, 

nos termos do Regimento Interno. 

 

106.  Frise-se, a Assembléia Geral Ordinária é ato convocatório, deliberativo 

soberano e democrático de maior relevância, justamente por reunir os Presidentes das 

Associações Federadas de todo o território nacional, para que se expressem por meio 

de voto sobre os assuntos pautados. 

 

107.  Nessa quadra, foi incluído no item 15 da pauta da Assembléia Geral 

Ordinária - Relatório de Deliberações das Atividades da Comissão/Processo Eleitoral 

realizada em Brasília, sendo enfrentadas e debatidas todas as “supostas” 
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irregularidades apontadas em juízo por Eduardo Sérgio Valério Borges da Fonseca, 

passando para votação, deliberando a Presidência das Associações Federadas: 

 

 PELA RETOMADA DO PROCESSO ELEITORAL: por 15 (quinze) votos a favor, 2 (dois) 

contra e 7 (sete) abstenções, e,  

 

 PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PLEITO ELEITORAL:  por maioria de 

votos, 14 (quatorze) a favor, 5 (cinco) contra e 4 (quatro) abstenções, referente a 

todos os pontos judicializados,  convalidando a observância do Estatuto Social e 

Regimento Interno da FEBRASGO pela Comissão Eleitoral. (doc. anexo) 

 

108.  Em vista da deliberação assemblear, a contestante FEBRASGO informou 

no dia 02/07/2019 ao juízo singular e ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba-PB 

acerca do fato superveniente, que escora-se no princípio da autonomia associativa e 

soberania das suas decisões. 

 

109.  Nesse lineamento, requereu a contestante FEBRASGO ao juízo singular 

e ao Desembargador Saulo Henriques de Sá Benevides a revogação da liminar 

deferida, sem obter qualquer pronunciamento; em continuidade, no dia 18/07/2019 a 

contestante insistiu junto ao Relator que, mesmo ante a urgência, não tinha merecido 

o pronunciamento jurisdicional referente aos fatos supervenientes assinalados e prova 

documental produzida, a teor ao artigo 933 do Código de Processo Civil. 

 

110.  Enfatizou, ainda, a contestante FEBRASGO, que a decisão agravada 

passaria a ter o caráter de irreversibilidade, porque comprometeria de forma definitiva 

as eleições/2019, em razão dos prazos estatutários a serem cumpridos, representando 

expressivos prejuízos financeiros (em valor superior a R$ 500 mil reais), afora de ordem 

moral, por macular e comprometer a credibilidade da instituição que participa, 

inclusive, de eventos internacionais, e do seu Presidente, Dr. Cesar Eduardo Fernandes 

e toda a Diretoria. 
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111.  Noticiou, ainda, a contestante FEBRASGO que iria prorrogar o processo 

eleitoral para 19 de agosto de 2019, comunicando as Associações Federadas pelo se 

portal, mantendo os votos represados nas urnas lacradas nas Agências dos Correios. 

 

112. A despeito do expendido, não obteve a contestante qualquer 

pronunciamento judicial, sendo nesse ínterim apreciada a preliminar de 

incompetência relativa, determinando a remessa dos autos para redistribuição 

perante para uma das Varas Cíveis do Estado do Rio de Janeiro/RJ. 

 

113. Emerge diante da suspensão do pleito eleitoral pela FEBRASGO; da 

comprovação documental de inexistência das irregularidades alegadas, tanto em 

sede de contestação, como de agravo de instrumental; das sucessivas prorrogações 

das eleições aguardando-se o pronunciamento judicial que não ocorreu até o 

momento, por essas razões foi marcada data para apuração dos votos no dia 07 de 

setembro/2019, fazendo-se cumprir a decisão por maioria da Assembléia Geral 

Ordinária e os prazos estatutários, em prestigio ao princípio da autonomia associativa 

e soberania de suas deliberações.  

 

114. Como entrevisto, a presente medida judicial representa nova investida 

para obstar a continuidade regular do pleito eleitoral, invocando as contestadas a 

possibilidade de limitar-se na peça incoativa a requerer a tutela antecipada com a 

indicação do pedido da tutela final, contudo, no aditamento, que seria o momento 

oportuno para trazer a causa de pedir, não só deixaram de cumprir o prazo 

peremptório de 15 (quinze dias), como reiteraram tão somente o pedido de suspensão 

da apuração dos votos, invocando a nulidade dos atos praticados sem qualquer 

amparo legal, evidenciando que utilizam do processo como um fim em si mesmo, ou 

seja, distorcem a verdade, omitem fatos, induzem a erro o juízo, obtém liminar, a 

pretexto de atender urgência, passando a ser o processo o “entrave” utilizado em 

benefício próprio.  
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115. Não tendo a contestante sido intimada/citada, a apuração dos votos 

ocorreu no dia 07/09/2019, com todas as garantias para comprovar a lisura e 

transparência com que os trabalhos foram realizados, a destacar: 

 

(i) A FEBRASGO contratou a empresa THE PERFECT LINK –TPL24, referência em perícias 

de diversas natureza, entre as quais na auditoria de eleições e concursos 

públicos  e perícia, com atuação na esfera judicial, como se constata pelo site 

https://www.theperfectlink.com.br/#practice-area; 
 

(ii) O procedimento foi acompanhado ininterruptamente pelo auditor e perito, 

Fernando de Pinho Barreira, CEO da empresa supramencionada, 

desempenhando as seguintes atividades: rompimento dos lacres dos malotes; 

analisou as correspondências, cédulas e carimbo dos correios, sendo aceitas 

somente as enviadas a partir de 05/04/2019 (observando prazos estatutários); 

acompanhou a contagem dos votos e o fechamento das caixas, expedientes 

registrados em Ata Notarial lavrada pelo 22º Tabelionato de Notas da Capital – SP, 

em que foram inseridas fotos das etapas da apuração, conforme documento 

anexo. 

(iii) Todos os presidentes das associações federadas foram convidados a acompanhar 

a apuração dos votos, às expensas da FEBRASGO, preservando a forma mais 

segura e democrática possível para garantir o cumprimento das disposições 

estatutárias e regimentais.  

 

116. Ato continuo, sobreveio a Assembléia Geral Extraordinária em 

05/10/2019, no Distrito Federal, passando-se às deliberações sobre o pleito eleitoral, e 

ao serem concluídos os esclarecimentos jurídicos, foi colocado em votação e, por 

unanimidade foi homologada a Chapa 1 como vencedora das eleições, conforme 

Ata Notarial em anexo.  

 

 

                                                 
24 Empresa líder com 22 anos de experiência. Auditoria: protocolos especializados para as eleições e concursos. 

Perícia: crimes digitais, informática, trânsito, grafotécnico, documentoscópico, outros.  
https://www.theperfectlink.com.br/#practice-area 

https://www.theperfectlink.com.br/#practice-area
https://www.theperfectlink.com.br/#practice-area
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A VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS EM ASSEMBLÉIA GERAL  

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

 

117. Postularam as contestadas às fls. 1164/1165, que os atos praticados no 

dia 7/9/2019 e os posteriores sejam declarados nulos. Entretanto, dispõe o artigo 166 

do Código Civil, as hipóteses para sua configuração: (i) ser praticado por pessoa 

absolutamente incapaz; (ii) for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (iii) o 

motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; (iv) não revestir a forma 

prescrita em lei; (v) for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial 

para a sua validade; (vi) tiver por objetivo fraudar lei imperativa; (vii) a lei 

taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 

 

118. Como se verifica, os apontamentos legais não encontram adequação 

e pertinência no caso dos autos, especialmente porque não existiram irregularidades 

no pleito eleitoral passíveis de nulidade, e o princípio da autonomia associativa e a 

soberania de suas deliberações são válidas e regulares, sobretudo quando a via 

judicial é utilizada abusivamente, como no caso dos autos:   

 

A Assembléia Geral detém a plenitude do poder da Associação, é soberana nas suas deliberações, 

dentro dos limites das leis e do Regulamento Interno, e compete-lhe, para além das competências 

específicas fixadas no Regulamento Interno, fazer cumprir os objetivos da Associação, apreciar e 

deliberar sobre todos os assuntos de interesse da mesma[1]. 

  

A Assembléia Geral é o órgão associativo de maior hierarquia, integrado por membros autorizados 

pelo estatuto, cuja serventia é, por intermédio dos seus integrantes, a formação da vontade do ente 

moral e a decisão sobre todos os assuntos de seu interesse, em única ou última instância, de acordo 

com a lei e o estatuto25[2]. 

 

119. Nesse sentido, a jurisprudência pátria convalida o entendimento supra 

preservando a soberania das decisões hodierna, considerando: 

 

                                                 
[1] https://associativismo.blogs.sapo.pt/organizacao-da-assembleia-geral-1835 
[2] 25 Comentário ao Código Civil, obra de Coordenação de Sávio de Figueiredo Teixeira, vol. I, p.876, parafraseando Pontes 

de Miranda. 

https://associativismo.blogs.sapo.pt/organizacao-da-assembleia-geral-1835
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 ASSEMBLEIA GERAL. SINDICATO DE CLASSE. DELIBERACOES. EFICÁCIA. AS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

SÃO ÓRGÃOS SOBERANOS, JÁ QUE TRAÇAM OS DESTINOS DAS RESPECTIVAS ENTIDADES DE 

DIREITO PRIVADO E ELEGEM SUA DIRETORIA.  

As respectivas deliberações, enquanto não forem anuladas pela própria assembléia geral ou por 

decreto judicial, são válidas e produzem os efeitos próprios. A revogação de liminar com extinção 

da ação cautelar correspondente não tem o poder de anular decisão da assembléia geral de 

sindicato de classe. RECURSO PROVIDO[2].  

 

 DIREITO CIVIL E SOCIETÁRIO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONVOCADA POR 

COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE PARECER DO CONSELHO FISCAL. BALANÇO FINANCEIRO APROVADO 

PELA MAIORIA DOS COOPERADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO, FRAUDE, DOLO OU CONGÊNERE. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

1) A ASSEMBLÉIA GERAL CONSTITUI ÓRGÃO SOBERANO DA SOCIEDADE COOPERATIVA, CUJAS 

DECISÕES TÊM CUNHO VINCULATIVO, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou infração 

comprovada da lei ou estatuto social, o que não restou demonstrado no caso vertente; 2) Agravo 

conhecido e desprovido[4].  

 

 CIVIL. COOPERATIVA. ASSEMBLÉIA. REGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO E DELIBERAÇÃO. DECISÃO 

SOBERANA. 1. A convocação e as deliberações formalizadas em assembléia extraordinária devem 

obedecer as exigências definidas nos estatutos da entidade e nos preceptivos legais que regem a 

matéria. 2. Cumpridos os requisitos necessários, as decisões proferidas em assembléia são 

soberanas e, ainda que não contem com a participação de todos os membros, só podem ser 

desconstituídas por outra decisão assemblear ou mediante provimento judicial, quando 

constatada a presença de ilegalidades. 3. Recurso desprovido[5]. 

 

 AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Ação objetivando anulação de assembléia de 

eleição do corpo diretivo da associação. Sentença de procedência. Data da distribuição da ação: 

07/11/2013. Valor da causa: R$ 5.000,00. Apela a ré sustentando julgamento ultra petita; pessoa 

inscrita nas duas chapas manifestou interesse de se filiar à oposição quando já havia exaurido o 

prazo para inscrever chapas ou quaisquer outras modificações; ASSEMBLÉIA GERAL É ÓRGÃO 

SOBERANO; chapa da oposição formada às pressas com pessoas estranhas ao quadro associativo e 

inelegíveis. Cabimento. Sentença ultra petita. Inexistência. Não superação do pedido de declarar a 

nulidade da eleição impugnada, apesar da necessidade de apreciar os acontecimentos que a 

precederam. Ausente nulidade no pleito realizado para formação da diretoria executiva e 

conselho fiscal da ré-recorrente. Membro da entidade que primeiro se filiou à chapa da situação e 

                                                 
[2] TJ-RS - AGR: 589078328 RS, Relator: Celeste Vicente Rovani, Câmara de Férias Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 
[4] Diário de Justiça do Estado do Amapá (DJAP) de 23 de Agosto de 2017. 
[ 5 ]  TJ-DF 20140710033799 0003300-89.2014.8.07.0007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 16/02/2017, 8ª 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2017 . Pág.: 816/823 
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depois à da oposição, ambas protocoladas nessa ordem em 27.06.13. Pedido de desligamento da 

chapa da situação apresentado em 15.07.13, após expirado o prazo para apresentação do rol de 

associados concorrentes à eleição, ocorrido em 30.06.13. Aplicação do § 2º do art. 26 do Estatuto. 

[...]Recurso provido. Sucumbência invertida[1]. (destaque nosso) 

 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO. PRETENSÃO 

RECURSAL DE REVISÃO DE DISPOSIÇÕES DO PLANO. DESÁGIO. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES. SOBERANIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE ECONÔMICA. 

SOBERANIA DAS DECISÕES ASSEMBLEARES. PRECEDENTES DO STJ. Não cabe ao Poder Judiciário 

analisar de forma aprofundada cada item do plano de recuperação judicial, sua viabilidade ou não, 

mas apenas verificar a validade dos atos jurídicos em geral e o respeito aos dispositivos da Lei nº 

11.101/2005, em respeito à deliberação da Assembléia-Geral de Credores e ao princípio da 

soberania das decisões assembleares. A intervenção judicial em planos de recuperação aprovados 

somente pode ocorrer em aspectos pontuais, desde que haja nítida afronta a dispositivos de 

natureza cogente, previstos na legislação de regência, o que não ocorreu no caso em apreço. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
[3]. 

 

 É cediço que as associações civis regulam-se por regimentos internos (estatutos), os quais o Poder 

Judiciário somente tem legitimidade de verificar sua adequação às normas do direito comum, 

sendo-lhe vedado esquadrinhar o mérito das discussões ali proferidas. Contudo, se o estatuto 

previamente estabelece formalidades para a convocação de assembléias e deliberações acerca do 

destino da associação, o julgador poderá manifestar-se sobre o cumprimento das regras interna 

corporis, e, constatando violação, decretar a nulidade do ato viciado26. 

 

120. O Superior Tribunal de Justiça convalida que as decisões interna 

corporis faz lei entre as associadas 

 

 AÇÃO DECLARATÓRIA - ANULAÇÃO DE ATO ASSEMBLEAR QUE EXCLUIU MÉDICO COOPERADO - LIMINAR- 

INDEFERIMENTO - ATO INTERNA CORPORIS - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIDA 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - APLICABILIDADE DO ART. 5º, INC. XXXV, DA CF - AGRAVO 

DESPROVIDO. 

No presente caso, observo que a alegação de falta de fundamentação não deve prosperar visto que o 

acórdão recorrido entendeu que a situação narrada nos autos dizia respeito a decisão interna 

corporis e que a exclusão do associado observara o princípio da ampla defesa. O judiciário não pode 

                                                 
[1] TJ-SP - APL: 40198108520138260405 SP 4019810-85.2013.8.26.0405, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 30/09/2014, 5ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2014 
[3] TJ-GO - AI: 05767720620188090000, Relator: Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, Data de Julgamento: 27/05/2019, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019 
26 TJSC, Apelação Cível n. 2006.022755-6, de Chapecó, rei. Des. Salete Silva Sommariva. 
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interferir em decisões interna corpore, a menos que se trate de ilegalidade ou afronta a norma 

estatutária (que equivale a lei entre as partes). Na espécie o médico reconhece observância ao 

princípio da ampla defesa (v. fls. 07, item 4) e a pretensão do recorrente foi indeferida através do 

acórdão de fls. 268/273. Nego provimento ao agravo27. 

 

121. Por todo o exposto, tendo as contestantes restabelecido a verdade dos 

fatos, que se sobrepõem aos interesses manifestados na inicial, sobretudo porque a 

FEBRASGO cumpre o seu Estatuto Social e Regimento Interno, bem como os prazos 

estipulados no processo eleitoral, as decisões das Assembléias Gerais Ordinária e 

Extraordinária devem ser ratificadas em juízo,  na forma dos precedentes transcritos. 

 
  AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS  E A  REVOGAÇÃO 

 DA TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE   

 

122.  Ao formular as contestadas o pedido de tutela antecipada relatando a 

liminar concedida pela 3ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa/PB, omitindo desse 

d. Juízo os desdobramentos judiciais e administrativos ocorridos posteriormente, 

levaram esse d. Juízo a erro, merecendo sejam reavaliados os parâmetros utilizados 

como razão de decidir e convicção para deferimento da liminar postulada. 

 

123.  Inexistindo as irregularidades apontadas por Eduardo Sérgio Valério 

Borges da Fonseca no pleito eleitoral promovido pela FEBRASGO, a ação por ele 

promovida perante o seu Estado de origem, Paraíba/PB, não passou de aventura 

jurídica igualmente estendida a esses autos.   

 

124. A tutela antecipada de caráter antecedente visa assegurar o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não se encontram presentes no 

feito em questão por razões distintas: 

 

                                                 
27 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 95.652 - SP (2011/0223267-9) 
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(i) por ter a FEBRASGO e a Comissão Eleitoral eleita cumprido as formalidades 

estatutárias e regimentais, inexistindo ilegalidades ou vícios a justificar a 

investida judicial;  

 

(ii) por ter o edital de convocação sido regularmente cumprido pela 

Federação, na fase que antecedeu o pleito eleitoral e ao longo do seu 

desenvolvimento;  

 

(iii) os argumentos apresentados em ambos os feitos distorcem a verdade dos 

fatos e não comprovam o descumprimento das regras previstas no estatuto 

e regimento interno, regras  a serem seguidas no pleito eleitoral, e, 

 

(iv) finalmente, por não ter Eduardo Sérgio Valério Borges da Fonseca ou as 

contestadas apresentado qualquer tipo de impugnação formal quanto aos 

atos praticados pela Comissão Eleitoral, o que evidencia apenas o interesse 

em judicializar o processo eleitoral da FEBRASGO e tumultuar o seu regular 

andamento.  

 

125. Não bastasse, a opção pela via judicial impôs à contestante sérios 

prejuízos à sua imagem e no meio científico em que atua, bem como à Diretoria 

perante aos associados e a comunidade médica, que justificadamente passaram a 

exigir esclarecimentos e a comprovação da evolução judicial, convencendo-se pelo 

intuito eleitoreiro da minoria em prejuízo de toda a classe, deliberando em Assembléia 

Geral Ordinária pela continuidade do pleito, a ser convalidado por decisão judicial. 

 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RESPONSABILIDADE PELO DOLO PROCESSUAL 

 

126. O atual Código de Processo Civil trouxe na parte geral, entre os 

princípios fundamentais, a boa-fé e a lealdade processual (artigo 5º), condição 

reiterada no artigo 77, incisos I e II, ao elencar como deveres das  partes, de seus 

procuradores e de todos que de alguma forma participem do processo, a exposição 
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dos fatos em juízo conforme a verdade, vedando a formulação de pretensão ou 

defesa cientes de que são destituídas de fundamento. 

 

127. Daniel Amorim enfrenta o tema com o brilhantismo que lhe é peculiar, 

ao expor: 

 

O artigo 5º do Novo CPC consagrou de forma expressa entre nós o princípio da boa-fé objetiva, 
de forma que todos os sujeitos processuais devem adotar uma conduta no processo em respeito 
à lealdade e à boa-fé processual. Sendo objetiva, a exigência de conduta de boa-fé independe 
da existência de boas ou más intenções.  
 
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça a boa-fé objetiva se apresenta como uma 
exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social que impõe o poder-dever 
de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa 
honesta, escorreita e leal. (STJ, 3ª Turma, REsp. 803.481/GO, Nancy Andrighi)[1]. 

 

128. Bárbara Diniz elucida que a litigância de má-fé interfere de forma 

nociva no correto desenvolvimento da relação jurídico-processual, de forma que os 

meios postos à disposição do magistrado para coibi-la e puní-la devem ser, antes de 

tudo, instrumentos destinados a preservar a Dignidade da Justiça, sem a qual o 

processo jamais atinge o seu fim.  

 

129. As lições transcritas se emolduram perfeitamente ao caso dos autos,  

impondo-se a condenação das contestadas nas penalidades previstas no artigo 81, e 

parágrafos do Código de Processo Civil. 

 

IV. REQUERIMENTOS FORMULADOS 

 

130. Com base nos densos fundamentos judiciosos, formulam as 

contestantes a Vossa Excelência os seguintes requerimentos: 

 

a) revogação da tutela antecipada deferida liminarmente, com o afastamento das 

multas impostas, por inexistir irregularidades no pleito eleitoral, e por terem as federadas 

                                                 
[1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed. p. 30. 





 
                                FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS 

              ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
                                                               Filiada à Associação Médica Brasileira 
                                                                                   PRESIDÊNCIA 
                       Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3421- sala 903-São Paulo-SP-Brasil- 01401-001-Fone: 55 (11) 5573.4919 
                                                                         SECRETARIA EXECUTIVA 
                          Av. das Américas, 8445- sala 711-Rio de Janeiro-RJ-Brasil- 22793-081-Fone: 55 (21) 2487.6336 
                                                                                                                                                                        www.febrasgo.org.br 

 

votado em Assembléia Geral Ordinária nesse sentido, representando a decisão a 

maioria expressiva de 79% (setenta e nove por cento) das associações no território 

nacional, a fim de ser resguardado o princípio da autonomia associativa e soberania de 

suas deliberações, salientando, que as 11 (onze) associações contestadas representam 

21% das associadas da FEBRASGO, das quais a maioria dos seus presidentes que 

apoiam a vencida Chapa 2, “Febrasgo – Uma Só Voz”, assumiriam cargos diretivos, 

possuindo, portanto, interesses diretos e pessoais; 

 

b) receptividade das preliminares argüidas concernentes a: intempestividade do 

aditamento à inicial; inépcia por ausência de causa de pedir; indeferimento por falta 

de interesse processual; ilegitimidade ativa das federadas e passiva da Comissão 

Eleitoral da FEBRASGO, e, conexão de ações, exigindo a última, a reunião do presente 

feito com a ação promovida por Eduardo Sérgio Valério da Fonseca perante o MM 

Juízo de João Pessoa/PB e, em fase de redistribuição à essa Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, em razão da incompetência territorial daquele juízo; 

 

c) condenar  as contestadas  por litigância de má-fé, em razão da deturpação da 

verdade dos fatos e utilização indevida da via judicial para amparar interesses 

individuais contrários à maioria das federadas, expondo a imagem da FEBRASGO 

nacional e internacionalmente, maculando a  credibilidade e respeito conquistados ao 

longo de 60 (sessenta) anos de atuação no segmento científico em que atua; 

 

d) julgar improcedentes os pedidos formulados na peça substantiva, convalidando a 

decisão assemblear que é soberana, e por maioria de votos deliberou pela inexistência 

de irregularidades no processo eleitoral e pelo seu prosseguimento, salientando a 

omissão do Tribunal de Justiça em apreciar os reiterados peticionamentos quanto ao 

risco de irreversibilidade dos prejuízos decorrentes da liminar, sobretudo por inexistir 

violação ao Estatuto Social e Regimento Interno, exigindo o reconhecimento de 

validade da apuração dos votos e homologação da Chapa 1 como vencedora, 

consoante Atas lavradas nas respectivas Assembléias, onerando as contestadas no ônus 

da sucumbência. 
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V. DAS PROVAS 

 

131. As contestantes provarão o alegado por todos os meios de prova em 

juízo admitidas, sem qualquer exclusão, notadamente pelo depoimento pessoal dos 

representantes legais das contestadas, confessas na omissão, oitiva de testemunhas, 

juntada de documentos novos, e outros que se fizerem necessários ao deslinde do 

feito. 

 

Termos em que, 

 

P. deferimento. 

 

De São Paulo (SP) para o Rio de Janeiro (RJ), 08 de novembro de 2019. 

 

 

CESAR MARCOS KLOURI                  SHIRLEI SARACENE KLOURI 

          OAB/RJ 150.826           OAB/RJ 149.892 

 

 

 

R E C O N V E N Ç Ã O 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1. Extrai-se que as reconvindas invocaram a liminar deferida pela 3ª Vara 

Cível da Comarca de João Pessoa/PB, para influenciar na cognição prévia desse d. 

Juízo, omitindo os desdobramentos judiciais e administrativos que sobrevieram nesse 

ínterim, ratificando o modus operandi de Eduardo Sérgio Valério Borges da Fonseca, 

que a pretexto da alegada “urgência” induziu a erro o Juízo Paraibano, condição 

extensiva a esse feito, ao formularem pedido de tutela antecipada em caráter 

antecedente, sem trazer a causa de pedir, visando unicamente a suspensão da 

apuração dos votos para eleição da Diretoria da FEBRASGO.  
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2. Não bastasse, inexistindo as irregularidades apontadas por Eduardo 

Sérgio Valério Borges da Fonseca, ratificadas pelas contestadas na petição inicial,  

chama a atenção não terem impugnado o edital e o pleito eleitoral pela via 

administrativa, como previsto no Estatuto Social e Regimento Interno, conduzindo à 

inevitável conclusão de que o uso das medidas de urgência em juízo foram 

propositais, contando que, apesar da precariedade das alegativas, conseguiriam a 

suspensão do processo eleitoral, resultado que certamente não obteriam pela via 

administrativa em face das expressas disposições no Estatuto Social (arts. 32 à 34) e 

Regimento Interno (128 à 147).  

 

3. Feitas essas considerações, tratando-se a reconvenção do direito de 

ação exercido pelo réu simultaneamente ao oferecimento da contestação, com a 

ampliação objetiva do processo ao formular pretensão própria e conexa com os 

fundamentos da defesa, como prevê o artigo 343 do Código de Processo Civil, torna-

se desnecessário para esse efeito, reproduzir a controvérsia que ampara a lide e seus 

fundamentos, afigurando-se igualmente desnecessária a reprodução da qualificação 

das partes (artigo 319, incisos do CPC), que se encontram identificadas na petição 

inicial e contestação oferecida, a teor do artigo 343 do Código de Processo Civil. 
 
 
 

 ABUSO DE DIREITO 

 

4. Em conformidade com a inteligência do artigo 187 do Código Civil, as 

reconvindas ajuizaram pedido de tutela antecipada antecedente, alegando a 

probabilidade do direito e risco no perigo da demora, valendo-se da decisão obtida 

por Eduardo Sérgio Valério Borges da Fonseca perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 

João Pessoa/PB, sendo oportuno salientar, que o mesmo concorria à Presidência pela 

Chapa 2, enquanto os representantes das associações reconvindas integravam a 

mesma chapa e assumiriam cargos administrativos, comprovando que agiram de 

forma premeditada e em conluio para tumultuar o processo eleitoral, expondo a 

imagem e credibilidade da FEBRASGO a nível nacional e internacional. 

 

5. A formulação de pedidos emulativos, com a finalidade de gerar 

prejuízos à reconvinte, em benefício de interesses próprios, extrapola o legítimo 
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exercício da atividade jurisdicional, incorrendo as reconvindas no abuso de direito, por 

afrontar a boa-fé, os costumes e a moral, assim definida por Silvio Salvo Venosa28:  

 
Juridicamente, abuso de direito pode ser entendido como fato de usar de um poder, de uma 

faculdade, de um direito ou mesmo de uma coisa, além do razoavelmente que o direito e a 

sociedade permitem. O titular de prerrogativa jurídica, de direito subjetivo, atua de modo 

tal que a sua conduta contraria a boa-fé, a moral, os bons costumes, os fins econômicos e 

sociais da norma, incorrendo no ato abusivo. Nesta situação, o ato é contrário ao direito e 

ocasiona responsabilidade”. 

 

6. Limonge França complementa o raciocínio jurídico supra, ao 

considerar: O abuso do direito consiste em um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo 

exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se 

considera ilícito29. 

 

7. Inquestionável que as sucessivas ações colocando sob suspeita o 

processo eleitoral da reconvinte, caracteriza o uso abusivo da via judicial, sobretudo 

porque 79% das associadas votaram no dia 07/09/2019 em Assembléia Geral Ordinária 

convocada em maio/2019, portanto, antes da judicialização do pleito eleitoral pela 

inexistência de qualquer irregularidade, em face das disposições expressas no Estatuto 

Social e Regimento Interno que regulamentam em capítulos próprios o processo 

eletivo, não passando as condutas apontadas como “viciadas” de distorções da 

realidade utilizadas indevidamente para tumultuar o pleito eleitoral em curso, 

agredindo diretamente os membros da reconvinte e seus milhares de associados, 

desequilibrando os valores éticos e morais que fundamentam a atuação da 

FEBRASGO, sempre pautada em critérios de lealdade e transparência, que a tornou 

mundialmente reconhecida em 60 anos de atuação. 

 

8. Insculpido no ordenamento jurídico, o Estado Democrático de Direito 

exige postura preconizada na legalidade e na eticidade, elementos positivados no 

Código Civil, categorizando o abuso de direito como ato ilícito, passível de 

conseqüências jurídicas a serem suportadas pelas reconvindas, que atentam contra o 

direito material e processual vigentes. 

 
                                                 
28 Direito Civil, vol 1, 3ª Ed., São Paulo – Ed. Atlas. 
29 Código Civil Comentado, Coordenação Ministro Cezar Peluso, 9ª ed., p. 117. 
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9. A corrente doutrinária, não diverge no que tange a conceituação do 

abuso do direito, definindo: “É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular 

exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo 

fim econômico desse direito30.” 

 

10. Na mesma esteira de entendimento, Paulo Nader31 explicita: “Abuso 

de direito é espécie de ato ilícito, que pressupõe a violação de um direito alheio, 

mediante conduta intencional que exorbita o regular exercício de direito subjetivo.” 

 

11. Na conceituação de Francisco Amaral32 “o abuso de direito consiste 

no uso imoderado do direito subjetivo, de modo a causar dano a outrem. Em princípio, 

aquele que age dentro do seu direito a ninguém prejudica. No entanto, o titular do 

direito subjetivo, no uso desse direito, pode prejudicar terceiros, configurando ato 

ilícito, sendo obrigado a reparar o dano. 

 

12. Perfila-se às doutrinas precedentes, Silvio Rodrigues33, elucidando: “O 

abuso de direito ocorre quando o agente, atuando dentro das prerrogativas que o 

ordenamento jurídico lhe concede, deixa de considerar a finalidade social do direito 

subjetivo, e ao utilizá-lo desconsideradamente, causa dano a outrem.”   

 

13. Afora as transcrições doutrinárias supra, certos pressupostos 

configuram a abusividade praticada pelas reconvindas em face das reconvintes, 

assim definidas pelo citado jurista Paulo Nader em sua obra: 

 

(i) Titularidade do direito. O agente responsável civilmente há de estar investido da titularidade     

de um direito subjetivo, ao exercitá-lo, por si ou por intermédio dos seus subordinados. 

(ii) Exercício irregular do direito. O titular do direito vai além do necessário na utilização do que o 

seu direito.  

(iii) Rompimento dos limites impostos. O titular do direito subjetivo ultrapassa os limites ditados 

pelos fins econômicos e sociais. 

(iv) Violação do direito alheio. É necessária a violação ao direito alheio para que o prejudicado possa 

se valer das medidas judiciais. 

                                                 
30 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Curso de Direito Civil, Parte Geral, 10ª Ed. 2012, p. 681 
31 Curso de Direito Civil. Parte Geral, vol. 1, Ed. Forense. 
32 Direito Civil. Introdução. 5ª Ed, p. 550. 
33 Direito Civil. Vol.4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed, Ed. Saraiva. 
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(v) Elemento subjetivo da conduta. Dentre os elementos do ato ilícito, tem-se a culpa como 

requisito da conduta. Todavia, no caso do abuso de direito, o legislador não colocou de forma 

expressa a idéia de culpa, a qual poderia estar subentendida. Todavia, é dispensável tal elemento 

como requisito necessário para caracterizar o abuso de direito. 

(vi) Nexo de causalidade. É o liame entre a lesão causada e a conduta do agente34. 

 

14. Como se depreende, incorreram as reconvindas em todos os 

pressupostos inerentes ao abuso de direito, ou seja, no exercício disfuncional do direito 

de ação, tendo a Lei Material adotado a teoria objetiva para caracterizá-lo, 

merecendo destaque o Enunciado 37, da Jornada de Direito Civil da Justiça Federal: 

 

37 – Art. 187: A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e 

fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico. 

 

15. Expendidos esses vetores, não se olvida terem as reconvindas 

ultrapassado o legítimo exercício do direito de ação, sujeitando-se à obrigação 

reparatória dos danos materiais e morais gerados à reconvinte, considerando a 

violação da imagem e a dignidade da FEBRASGO, conforme previsão dos artigos 5º, 

inciso X, da Carta Magna e 11 do Código Civil.   

 

16. Concernente a cumulatividade das indenizações pretendidas pela 

reconvinte, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou na Súmula 37: “São 

cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. 

 

17. Inexistindo os alegados “vícios” no processo eleitoral, as reiteradas 

investidas judiciais se mostram abusivas, especialmente por inexistir qualquer 

questionamento prévio pela via administrativa, impondo-se o dever das reconvindas 

de repararem os danos causados, para coibir novas práticas.  

 

II. PEDIDOS FORMULADOS 

 

18. Consubstanciada na narrativa contida nos itens precedentes, e em 

consonância com os artigos 322 e 327 e parágrafos do Código de Processo Civil,  

                                                 
34 Curso de Direito Civil. Parte Geral, vol. 1, Ed. Forense. 
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formula a reconvinte a Vossa Excelência, pedido para prolação de sentença 

condenando as reconvindas a  ressarcir os prejuízos morais, a ser arbitrado no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), em observância à Súmula 227, do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, sendo que os materiais serão apurados em liquidação de 

sentença.  

 

III. REQUERIMENTOS FINAIS 

 

19. Com base nos densos suprimentos judiciosos, formula a reconvinte a 

Vossa Excelência os requerimentos seguintes: 

 

(i) Intimação das reconvindas, na pessoa de seu patrono, para oferecer resposta, no 

prazo de 15 dias, revel na omissão; 

 

(ii) Procedência dos pedidos formulados, condenando as reconvindas nos consectários 

legais de estilo. 

 

IV. PROVAS 

 

20. A reconvinte provará o alegado por todos os meios de prova 

admitidos, sem qualquer exclusão, especialmente pelo depoimento pessoal dos 

representantes legais das reconvindas, confessas na omissão, oitiva de testemunhas, 

juntadas de novos documentos e outras indispensáveis ao deslinde do feito. 

 

V. VALOR DA CAUSA  

 

21. A reconvinte atribui a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para 

efeitos meramente fiscais. 

 

Termos em que, 

 

P. deferimento. 

 

De São Paulo (SP) para Rio de Janeiro (RJ), 09 de novembro de 2019. 

 

CESAR MARCOS KLOURI                  SHIRLEI SARACENE KLOURI 

          OAB/RJ 150.826           OAB/RJ 149.892 
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