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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ: 

 

 

 

 

 

 

 

  

    SGORJ - ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 42.287.987/0001-17, situada no Largo do Machado, 54 – salas 1205 e 1206 – Catete, Rio de 

Janeiro – RJ – 22221-020, neste ato representada pelo seu Presidente RENATO AUGUSTO 

MOREIRA DE SÁ; SOALGO - ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DE GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 0309167/0001-59, 

situada na Rua Pedro Oliveira Rocha, 189 – salas 207 e 209 – Pinheiro, Maceió – AL – 57057-560, 

neste ato representada pelo seu Presidente JOSÉ ELIAS SOARES DA ROCHA; ASSAGO - 

ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.590.089/0001-44, situada na Rua Acre, 12 – sala 816 – 

Conjunto Vieiralves – Cemom, Manaus – AM – 69053-130, neste ato representada pelo seu 

GILSON JOSÉ CORRÊA; SOGOES - ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGISTAS E 

OBSTETRAS DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 39.781.596/0001-40, situada na Av. N. Srª da Penha, 565 – salas 1011 e 1012 – Santa Lúcia, 

Vitória – ES – 29056-923, neste ato representada pelo seu CORIDON FRANCO DA COSTA; 

SGGO - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.736.560/0001-71, situada na Av. Portugal nº 1148 , 

Setor Marista, Goiânia - Ed. Órion Business & Health Complex - Sala B1507 - CEP 74.150-030, 

neste ato representada pela sua Presidente ROSEANE RIBEIRO FIGUEIREDO ALVES; 

SOGIMA - ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO MARANHÃO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.071.244/0001-04, situada na Rua 

Carutapera, Qd-37B, nº 02 – Jardim Renascença II, São Luís – MA – 65075-690, neste ato 

representada pelo seu Presidente ERIKA KROGH; SOGOPA - ASSOCIAÇÃO DE 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
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no CNPJ sob o nº 09.283.805/0001-6, situada na Av. Juarez Távora, 522 – sala 416 – Torre, João 

Pessoa – PB – 58040-020, neste ato representada pelo seu GILKA PAIVA OLIVEIRA COSTA; 

SOGOPE - ASSOCIAÇÃO DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DE PERNAMBUCO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.817.058/0001-47, situada na Rua 

General Joaquim Inácio, 465 – 3º andar – Ilha do Leite, Recife – PE – 50070-270, neste ato 

representada pelo seu JEFFERSON ELIAS CORDEIRO VALENÇA; SOPIGO - ASSOCIAÇÃO 

PIAUIENSE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 07.250.129/0001-05, situada na Dr. Dirceu Arcoverde - R. Des. Pires de Castro, 

380 - Sala 702 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64001-390, neste ato representada pelo seu JOELINE 

MARIA CLETO CERQUEIRA; SOGISC - ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRÍCIA E 

GINECOLOGIA DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 03.595.918/0001-19, situada na Rodovia SC 401, 3854 – km 04 – Saco Grande, 

Florianópolis – SC - 88032-005, neste ato representada pelo seu Presidente JEAN LOUIS 

MAILLARD; SOGITO - ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DO 

TOCANTINS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.146.460/0001-10, 

situada na 201 Sul – Av. NSA Cj.02 – Lote 02 - Plano Diretor Sul, Palmas – TO – 77015-205, neste 

ato representada pelo seu Presidente MAYARA SILVA CABRAL, vem, por seus advogados e 

procuradores adiante assinados, com endereço profissional na Avenida Calógeras nº 6 – sala 605, 

no Centro, Rio de Janeiro/RJ, vem, com a devida venia, perante V. Exª,  

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

 

em face do em face da FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA / FEBRASGO, associação civil sem fins lucrativos, inscrita 

no CNPJ/MF sob n.º 34.102.657/0001-81, com sede na Av. das Américas, 8.445, sala 711, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22793-081, representada pelo seu presidente o Dr. CESAR 

EDUARDO FERNANDES, brasileiro, casado, médico inscrito no CRM sob o n.º 25.734/SP, no 

CPF/MF sob o n.º 659.366.808-78, e, portador da Carteira de Identidade RG n.º 4.584.138 expedida 

pela SSP/SP; e DA COMISSÃO ELEITORAL DA ELEIÇÃO GERAL ORDINÁRIA DA 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

/ FEBRASGO, representada pelo Dr. FERNANDO SANSONE RODRIGUES, brasileiro, médico 

inscrito no CRM sob o n.º 47213/SP., pelos fundamentos de fato e direito a seguir aduzidos:   
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1. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

EM CARÁTER ANTECEDENTE. 

 

Antes de tudo, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105/2015) facultou ao autor requerer a antecipação de tutela em caráter antecedente, quando 

a urgência for contemporânea à propositura da ação (arts. 303 e 304, CPC/2015). 

Nesse caso, 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. 

Nesse sentido, vejamos a redação dos supracitados dispositivos 

legais:  

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; 

II – o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na 

forma do art. 334; 

III – não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma 

do art. 335. 

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o 

processo será extinto sem resolução do mérito. 

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos 

mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. 

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o 

valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. 

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício 

previsto no caput deste artigo. 

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o 

órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, 

sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. 

 

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se 

da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. 

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto. 

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar 

ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. 

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou 

invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º. 

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi 

concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, 

prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. 

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º 

deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que 

extinguiu o processo, nos termos do § 1º. 
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§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos 

respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, 

proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo. 

Pois bem, a empresa autora vem, por meio desta valer-se do benefício 

previsto no art. 303 do CPC/2015 e, desde já, faz tal indicação, em atendimento ao § 5º desse 

dispositivo legal.  

 

2. DOS ESCLARECIMENTOS 

NECESSÁRIOS. 

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que as partes promoventes são 11 

(onze) Associações de Estados diferentes Federadas à Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO, ora promovida. 

 

 Com efeito, a FEBRASGO se trata da Federação Brasileira das 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia, instituição fundada em 30 de outubro de 1959, com 

personalidade jurídica de direito privado, com sede administrativa no Rio de Janeiro/RJ, constituída 

e organizada na forma de estatuto, sem fins econômicos, congregando todo o território nacional, as 

Associações Estaduais e se dedica ao estudo, divulgação e defesa pessoal dos interesses dos 

profissionais da área de Ginecologia e Obstetrícia. 

 

Por sua vez, deve-se sublinhar que Diretoria da FEBRASGO é 

escolhida por eleição direta para um mandato de 4 (quatro) anos, segundo as normas previstas no 

Regimento Interno, tendo direito a voto os associados titulados, os efetivos eméritos e residentes, 

quites com a anuidade da federação, conforme estabelece o art. 32 do Estatuto Social, vejamos: 
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Assinale-se, que o processo eleitoral para eleição da diretoria da 

FEBRASGO no ano de 2019 tem sofrido conturbações tanto pela via administrativa como 

pela via judicial, refletindo insegurança no pleito.  

 

Não obstante, vale ressaltar que uma das chapas candidatas à Diretoria 

da FEBRASGO judicializou o processo eleitoral da instituição interpondo Ação no Estado da 

Paraíba, processo judicial 08222767-55.2019.8.15.2001, tendo, naqueles autos, sido concedida uma 

decisão liminar em 16/05/2019 para suspender o curso do processo eleitoral em todo território 

nacional que ocorreria durante o período de 20/05/2019 a 19/07/2019.  

 

A ação ajuizada tinha como objetivo suspender  processo eleitoral e 

reiniciar as eleições tendo em vista inúmeras irregularidades realizadas no processo eleitoral, como: 

a) ter enviado de duas cédulas ao associado votante; b)  ter apresentado inconsistência da lista de 

votantes; c)  se eximir de enviar a listagem atualizada, violando o § 4º do art. 132 do Regimento 

Interno; d) ter violado o art. 137 do regimento interno da febrasgo – quanto a formalização dos 

números das chapas; e) ter violado o art. 130 do regimento interno – terceirizando o processo 

eleitoral; e  f) ter uma comissão eleitoral impedida para realizar o pleito. 

 

Vejamos a parte dispositiva da decisão mencionada que concedeu a 

medida liminar suspendendo o pleito eleitoral, que segue anexa: 

 

“Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para 

determinar a suspensão da eleição da Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo, designada para o dia 20/05/2019, ante as 

flagrantes irregularidades expostas, bem como para que seja reiniciado o processo 

eleitoral da Diretoria da Febrasgo a partir do envio da lista atualizada de aptos 

a votar, determinando-se ainda que a Comissão Eleitoral designe nova data para 

eleição, observando o envio de uma única cédula ao associado, sendo este ato 

acompanhado pelos fiscais de todas as chapas homologadas, cumprindo-se o 

Estatuto e Regimento Interno da Federação, sob pena de multa diária no importe de 

R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” 

 

Apesar da concessão da medida liminar por aquele juízo e dos 

recursos para cassar a liminar sem qualquer êxito, o mesmo juízo da 3ª Vara Cível de João Pessoa, 

em decisão de ID 23877757, datada de 27/08/2019, acolheu a preliminar de incompetência em 

razão do lugar suscitada pela FEBRASGO em sede de contestação, ou seja, 3 (três meses 

depois e após o período eleitoral) vejamos o inteiro teor da decisão: 
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“PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0822767-55.2019.8.15.2001 

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

 

Eduardo Sérgio Valério Borges da Fonseca, devidamente qualificado, propôs AÇÃO 

ORDINÁRIA em face da Febrasgo – Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia e da Comissão Eleitoral da Eleição Geral Ordinária da 

Febrasgo, com o intuito, em suma, de suspender as eleições da Diretoria até então 

em andamento, bem como ser reiniciado o processo eleitoral, a fim de sanar 

irregularidades existentes. 

 

Sob o ID 21238000, foi deferido o pedido de tutela de urgência e, em seguida, 

passou-se a se tomar medidas para o seu efetivo cumprimento. 

 

Em contestação (ID 22187396), a ré suscitou, em preliminar, a incompetência 

territorial deste juízo para a análise do feito, requerendo a remessa do feito à 

comarca de São Paulo/SP, local de sua sede, dentre outras matérias. 

Sobre tal matéria suscitada, a parte autora apresentou impugnação ao ID 23394831. 

 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

O pedido formulado pelo excipiente há de ser julgado procedente, eis que provido de 

fundamentação legal e respaldo jurídico, conforme será visto nas razões abaixo. 

 

O art. 33 do CPC/2015 assim prevê: 

 

Art. 53. É competente o foro: 

 

III - do lugar: 

 

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 

 

In casu, analisando o Estatuto Social (ID 21232164), constata-se que ali está contido 

que a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obsttrícia – 

FEBRASGO possui personalidade jurídica de direito privado (art. 1º), com sede na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ (art. 2º). 

 

O demandado, ao discorrer acerca da preliminar, salienta que sua sede 

administrativa foi transferida para a capital de São Paulo/SP, por força de decisão 

deliberada em Assembléia Geral Ordinária, todavia, não há nos autos nada que 

comprove a alteração do Estatuto Social em relação à sede da ré, devendo 

prevalecer o art. 2º já citado. 

 

Apesar de o demandante alegar que a ré é uma federação nacional, com 

representação em todos os estados da unidade federativa, tal abrangência não tem o 

condão de deslocar a competência para o domicílio de seus associados, até porque 

não estamos diante de uma relação de consumo. 

 

Cada associação filiada à ré tem personalidade jurídica e sede própria, não se 

confundindo com a federação da qual fazem parte. Tanto que no Regimento Interno 

da própria ré (ID 21232173), está previsto, no art. 149, que "As Associações 

Federadas têm autonomia admnistrativa, econômica, associativa e em suas 

inictativas e culturais". 

 

Inclusive, o §1º do art. 1º do Estatuto Social, prevê que "Os recursos da 

FEBRASGO destinam-se exclusivamente à manutenção e aos objetivos da 

instituição, que é dotada de personalidade jurídica distinta dos seus associados, os 

quais, não respondem, nem mesmo subsisidiariamente, pelas obrigações 

contratuais". 
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Resta evidente, portanto, que a sede da FEBRASGO está situada na cidade do Rio 

de Janeiro, nos termos do art. 2º do seu Estatuto social, razão pela qual é forçoso o 

reconhecimento da incompetência deste juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de João 

Pessoa/PB para processar a presente demanda, por se tratar de pessoa jurídica de 

direito privado, incidindo a regra do art. 53, III, a, do CPC. 

 

Isto posto, ACOLHO a preliminar suscitada, declinando da competência para a 

comarca do Rio de Janeiro, em observância às regras atinentes à fixação de 

competência territorial. 

 

P.I. 

 

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos da ação à comarca do 

Rio de Janeiro/RJ, ocasião na qual o juízo competente se pronunciará acerca 

do aproveitamento dos atos até então praticados (art. 64, §4º do CPC). 

 

 

JOÃO PESSOA, 27 de agosto de 2019. 

 

Juiz(a) de Direito”.(g.n.) 

 

Entretanto, tal decisão ainda não transitou em julgado, tendo sido 

interposto Agravo de Instrumento ainda aguardando decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba 

quanto a competência.  

 

Em que pese os recursos judiciais e discussões sobre a 

competência em razão do lugar de ambas as partes, questionados nos autos daquele processo 

que tramita na 3ª Vara Cível de João Pessoa, e apesar da decisão de ID 23877757 que acolheu 

a preliminar de incompetência em razão do lugar, A LIMINAR QUE SUSPENDEU AS 

ELEIÇÕES AINDA ESTÁ MANTIDA, UMA VEZ QUE AQUELE JUÍZO NÃO CASSOU 

TAL DECISÃO EXPRESSAMENTE.  

 

Com efeito, a decisão liminar esteve vigente DURANTE TODO O 

PLEITO ELEITORAL, uma vez que a mesma foi concedida no dia 16/05/2019, as eleições 

ocorreriam entre os dias 20/05/2019  e 19/07/2019, e, por ultimo, a decisão que acolheu a 

preliminar de incompetência foi proferida no dia 27/08/2019. 

 

Ou seja, as partes Associações promoventes, por força da decisão 

liminar e respeito ao Poder Judiciário não mobilizaram os associados a sufragarem seus 

votos, uma vez que a eleição se encontrava suspensa por força de uma liminar. 
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Não obstante, a FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS 

ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – FEBRASGO, ora promovida, 

veiculou uma Circular convocando os Presidentes das Associações Federadas de todos os 

Estados do país para apurar os votos da eleição para sua Diretoria: 

 

 

 

Ora, as partes promoventes são Federadas de 11 (onze) Estados 

diferentes e não reconhecem a existência de um pleito para eleição da nova diretoria pelos motivos 

acima explicitados, como poderia, então, ser convocada a reunião para o próximo dia 07/09/2019 

para a apuração dos votos de uma eleição que estava liminarmente suspensa?? 
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É contra esse ato de apuração dos votos da eleição liminarmente 

suspensa que as 11 (onze) Federadas promoventes interpõem a presente tutela antecipada em caráter 

antecedente, no intuito de suspender a apuração dos votos da presente eleição para a Diretoria da 

FEBRASGO. 

3. PROCESSO ELEITORAL PREJUDICADO. 

LIMINAR VIGENTE. AUSÊNCIA DE 

MOBILIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. 11 

ESTADOS FEDERADOS. 

 
 

Como se viu nos esclarecimento acima indicados, o processo eleitoral 

de 2019 para a diretoria da FEBRASGO foi totalmente prejudicado, uma vez que durante o curso 

do mesmo havia uma liminar vigente que o suspendeu.  

 

Na verdade, a liminar foi concedida no dia 16/05/2019, as eleições 

ocorreriam entre os dias 20/05/2019  e 19/07/2019, e, por ultimo, a decisão que acolheu a 

preliminar de incompetência foi proferida no dia 27/08/2019. 

 

Ora, não há qualquer pretexto ou parâmetro legal indicado pelos 

promovidos que seja suficiente para indicar uma razoabilidade para apurar os votos de uma eleição 

que está liminarmente suspensa.  

 

É que, mesmo que a liminar seja expressamente cassada - o que, de 

fato, ainda não existiu – o processo eleitoral foi totalmente prejudicado à medida que nessa petição 

11 (onze) Estados Federados reconhecem aquela suspensão do processo e sequer mobilizaram os 

eleitores para sufragar o voto.  

 

Sendo assim, não há que se falar em apuração, há que se falar em 

novo processo eleitoral, limpo, legítimo e sem imbróglios judiciais.  

 

Por tais motivos é que se pretende a suspensão do ato convocado pelo 

Presidente da FEBRASGO para a apuração das eleições gerais da FEBRASGO para o próximo dia 

07.09.2019. 
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4.   Ora, a conduta, além de flagrantemente 

ilegal, está causando sério perigo de dano, conforme restará demonstrado nos itens seguintes. 

 

5. DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO 

PERIGO DA DEMORA. 

 

Manifesta é a relevância do pedido e dúvida não resta que do ato 

poderá resultar diversos prejuízos caso não seja imediatamente deferida a medida liminar inaudita 

altera pars. 

Conforme demonstrado, a probabilidade do direito é clara ao perceber 

que existiu uma medida liminar durante o processo eleitoral que suspendeu o pleito e determinou a 

designação de nova data para as eleições, a partir do envio da novas cédulas aos associados.  

Como vimos nos fatos narrados, a liminar foi concedida no dia 

16/05/2019, as eleições ocorreriam entre os dias 20/05/2019  e 19/07/2019. Sendo assim, a mesma 

esteve vigente durante todo o curso do processo eleitoral.  

Ora, o que se pretende aqui é o respeito as decisões judicias e, 

notadamente, ao Poder Judiciário, dando importância as suas decisões. 

Com efeito, o que a parte promovida pretende com a presente 

circular convocatória é ignorar que o processo eleitoral esteve suspenso durante todo período 

e apurar os votos da eleição, o que não poderia ser mais sombrio e controvertido, uma vez que 

os eleitores não se mobilizaram para a votação devido a suspensão liminar.  

Resta claro, portanto, a probabilidade do direito. 

Por outro lado, o perigo da demora é visível e claro, uma vez que caso 

não seja deferida a tutela que se pretende os promoventes irão apurar os votos e declarar um 

vencedor para uma eleição que não ocorreu de fato.  

Ora, como pode uma Federação Nacional de Associações de médicos 

Ginecologistas e Obstetras querer apurar votos de uma eleição que foi suspensa pelo poder 

judiciário?? 

A apuração dos votos é medida envolta a má-fé e desrespeitosa às 

decisões judicias.  
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Sendo assim, resta claro que o perigo da demora acontece a medida 

que se irá proclamar um vencedor para uma eleições que sempre esteve suspensa por força de 

liminar mesmo antes do seu início. 

Resta claro, portanto, o perigo da demora. 

6.   Nos termos do art. 303, caput, do CPC/2015, as 

autoras indicam o seu pedido de tutela final que será: a suspensão da apuração dos votos da 

eleição para a Diretoria da FEBRASGO, convocada para o próximo dia 07/09/2019. 

     

    7.   PELO EXPOSTO, pede e espera a o seguinte: 

 

a)   Seja concedida antecipação de tutela em caráter 

antecedente, a fim de que seja suspensa a apuração dos votos da eleição para a Diretoria da 

FEBRASGO, convocada para o próximo dia 07/09/2019, sob pena de multa diária, nos termos do 

art. 537 do CPC/2015; 

b)   A citação dos réus, no endereço indicado, na 

forma do inciso II, do art. 303 do CPC/2015; 

c)   A presente ação seja julgada totalmente 

procedente, tornando definitiva a antecipação de tutela requerida em caráter antecedente; 

d)   A condenação ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.  

Requer-se, ainda, a citação do réu no endereço acima declinado, para contestar os 

termos da presente ação, sob pena de revelia, requerendo, ainda, a aplicação de 

todos os meios de prova admissíveis em direito, como prova testemunhal, 

documental, pericial e juntada de documentos em nova oportunidade. 

 

    Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

 

N. termos, 

Espera deferimento. 

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2019.  
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Paulo Henrique Teles Fagundes 

OAB/RJ 72.474 

 

 

 

Nilton Cabral Silva 

OAB/RJ 155.657 
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