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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009186-21.2020.8.24.0000/SC

AGRAVANTE: FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO: LEANDRO DA SILVA COSTA (OAB SC020606)

AGRAVADO: JOAO ALFREDO DE NOVAES

DESPACHO/DECISÃO

1.  Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  Federação  de
Automobilismo do  Estado  de  Santa  Catarina  contra  decisão  proferida  pelo  MM. Juiz  de
Direito da 6ª Vara Cível desta comarca que, nos autos da ação declaratória com pedido de
tutela de urgência n. 5025426-16.2020.8.24.0023 proposta em desfavor de João Alfredo de
Novaes, indeferiu o pedido liminar de afastamento temporário do requerido das funções da
presidência da federação, nos seguintes termos (evento 6 dos autos originários):

No caso, a medida de afastamento já foi tomada administrativamente pela entidade requerente,
conforme ata da assembleia geral extraordinária  (Evento 1 - Outros 8 a 14) indicando. As
atitudes temerárias e arbitrárias perpetradas pelo demandado após tal providência, todavia,
não restaram demonstradas nesse juízo sumário. O boletim de ocorrência juntado no Evento 1
-  Outros  18  fora  produzido  unilateralmente,  motivo  pelo  qual  não  se  pode  presumir  a
veracidade dos fatos, ao menos até que seja submetido ao contraditório.

Assim, não visualizando o direito alegado, o indeferimento, por ora, é a medida adequada.

No recurso, a agravante requer, tanto em caráter provisório quanto definitivo, a
reforma da  decisão  agravada,  sustentando,  em síntese,  que,  após  assumir  o  comando  da
federação em 22-02-2017, o agravado "passou a desempenhar uma administração altamente
questionável e temerária, principalmente em relação à apresentação dos orçamentos, além de
efetuar acordos que não estavam previstos no orçamento anual, sem a anuência do conselho
fiscal" (evento 1, fl. 4), o que estaria demonstrado pelas provas coligidas.

2. O agravo é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC, razão pela qual se defere o seu processamento. 

3.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver  elementos  que
evidenciem (I) a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (art. 300, CPC/15).

Sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no dizer de Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,

a tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o
ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser
reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao
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resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando
a demora pode comprometer a  realização imediata ou futura do direito (Novo Código de
Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 383).

Por outro lado, a probabilidade do direito exige que o magistrado entenda ser
plausível  a  pretensão pleiteada em vista  dos elementos  fáticos já  carreados aos  autos em
cotejo com a disciplina oferecida pelo direito objetivo e a jurisprudência.

Nesse sentido, anotam Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira:

    A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a
plausibilidade  de  existência  desse  mesmo  direito.  O  bem conhecido  fumus  boni  iuris  (ou
fumaça do bom direito).
    O magistrado precisa avaliar  se há 'elementos que evidenciem'  a  probabilidade de ter
acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).
    Inicialmente,  é  necessária  a  verossimilhança fática,  com a  constatação  de  que  há  um
considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazidas pelo autor. É
preciso  que  se  visualize,  nessa  narrativa,  uma  verdade  provável  sobre  os  fatos,
independentemente da produção de prova.
    Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a
subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos (Curso de Direito
Processual Civil. 11 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 608-609).

No caso em apreço, verifica-se que houve Assembleia Geral Extraordinária na
data  de  29-02-2020,  convocada  pelo  Conselho  Fiscal,  em  cumprimento  a  letra  "c"  do
parágrafo único do artigo 25 do Estatuto da Federação, na qual se deliberou pelo afastamento
temporário do Sr. João Alfredo Novaes do cargo de presidente da FAUESC visando apurar as
supostas  irregularidades  praticadas  em  sua  gestão,  iniciada  em  22-02-2017,  bem  como
designado o Sr. Ademir Gelsemino Chiesa na condição de presidente em exercício (evento 1,
"Outros 8" a "Outros 18", AO), decisão, todavia, que não foi acatada pelo requerido.

Constam das razões recursais e da prova documental que foram constatadas as
seguintes irregularidades: 1) a não prestação de contas do ano de 2019 e a não apresentação
do orçamento para o ano de 2020, em que pese os inúmeros e-mails encaminhados (evento 1,
"OUT9", AO), em violação ao artigo 29, letra "a", do Estatuto da Federação; 2) a concessão
de descontos sem critério pré-estabelecido nas carteiras automobilísticas para pilotos, o que,
além de colidir com as normas da CBA, foi realizado sem autorização do Conselho Fiscal; 3)
a não emissão nos anos de 2017 e 2018 das carteiras aos pilotos, apesar de cobradas todas as
taxas, o que gerou uma penalidade aplicada pela CBA no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil), cujo Termo de Confissão de Dívida foi assinado pelo presidente à revelia do
Conselho  Fiscal  (evento  1,  "OUT7",  AO),  ocasionando  infração  ao  artigo  48,  parágrafo
terceiro,  do  Estatuto  da  Federação;  4)  a  existência  de  vários  lançamentos  contábeis
questionáveis e desprovidos de lastro; e 5) a ordem do presidente dada à contabilidade para
que não mais encaminhasse qualquer documento ao Conselho Fiscal sem antes o mesmo estar
ciente e autorizar.
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Observa-se, também, que a Confederação Brasileira de Automobilismo - CBA
emitiu  parecer  concluindo  pela  legalidade  da  assembleia  realizada  após  a  impugnação
apresentada pelos Srs. Aknaton Ficagna Camargo e Eraldo Luiz Baseggio. Veja-se (evento
12, "OUT8", AO):

Na opinião desta Diretoria Jurídica, em que pese a bem lançada impugnação apresentada
pelos Srs. Aknaton Ficagna Camargo e Eraldo Luiz Baseggio à legalidade da assembleia geral
extraordinária realizada em 29 de fevereiro de 2020, o ato é absolutamente legal, sendo lícita
a decisão de afastamento do presidente da FAUESC e diretores, bem como a instalação de
processo administrativo, como a determinação de posse ao SR. Admir Gelsemino Chiesa, 1º
Vice-Presidente da FAUESC, que, contudo, se for presidente do Kart Club de Xanxerê, deverá
renunciar ao mencionado cargo antes de assumir a Presidência da FAUESC.

Tal medida, ademais, encontra amparo no § 1º do art. 23 da Lei Pelé, a saber:

Art.  23.  Os  estatutos  ou  contratos  sociais  das  entidades  de  administração  do  desporto,
elaborados  de  conformidade  com  esta  Lei,  deverão  obrigatoriamente  regulamentar,  no
mínimo: (Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015)

I - instituição do Tribunal de Justiça Desportiva, nos termos desta Lei;

II - inelegibilidade, por dez anos, de seus dirigentes para desempenho de cargos e funções
eletivas ou de livre nomeação de: (Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015)

a) condenados por crime doloso em sentença definitiva;

b)  inadimplentes  na  prestação  de  contas  de  recursos  públicos  em  decisão  administrativa
definitiva;

c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade;

d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de gestão
patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade;

e) inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas;

f) falidos.

III - a garantia de representação, com direito a voto, da categoria de atletas e entidades de
prática esportiva das respectivas modalidades,  no âmbito dos órgãos e conselhos técnicos
incumbidos da aprovação de regulamentos das competições. (Incluído pela Lei nº 13.155, de
2015)

§ 1o Independentemente de  previsão estatutária,  é  obrigatório  o  afastamento preventivo e
imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, caso incorram em qualquer das hipóteses do
inciso II  do caput  deste  artigo,  assegurados o  processo regular  e  a  ampla defesa para a
destituição. (Incluído pela Lei nº 13.155, de 2015) (grifou-se)

Nesse contexto, há robustez nas alegações trazidas na exordial, as quais servem
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a configurar o requisito da plausibilidade do direito alegado.

O perigo de dano, por sua vez, também se faz presente, porquanto é inconteste
que a manutenção do agravado na administração da federação poderá acarretar prejuízos à
entidade, considerando a prática dos atos mencionados.

Dessa forma, tem-se por demonstrados os requisitos necessários para autorizar a
concessão da tutela de urgência.

Mutatis mutandis, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO
JURÍDICO.  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  NO  QUE  CONCERNE  AO
AFASTAMENTO DO PASTOR PRESIDENTE DA "ASSEMBLÉIA DE DEUS" EM FACE DE
IRREGULARIDADES  APONTADAS,  COM  TODOS  OS  SEUS  CONSECTÁRIOS.
CANCELAMENTO  DE  REGISTRO  PÚBLICO.  MERO  REFLEXO  DE  POSSÍVEL
ACOLHIMENTO  DO  PEDIDO  DE  NULIDADE  DO  ATO  JURÍDICO  IMPUGNADO.
COMPETÊNCIA  DAS  VARAS  CÍVEIS.  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE PERIGO DE DANO DE
DIFÍCIL  REPARAÇÃO.  TUTELA  DE  URGÊNCIA  CONCEDIDA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  [...]   II  -  Tratando-se  de  medida  emergencial  de  caráter
excepcionalíssimo, a antecipação da tutela somente deve ser concedida quando demonstrados
no caso concreto a verossimilhança das alegações (requisito genérico) e o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, a ocorrência de defesa temerária (requisitos
específicos), tudo conforme o disposto no art. 273, caput, I e II, do Código de Processo Civil.
Assim, verificada a verossimilhança do direito alegado matizada no fato de que a forma de
administração do Pastor  Presidente  de  uma Igreja membro da Convenção agravante  vem
causando prejuízos àquela entidade religiosa em razão das irregularidades por ele praticadas
em sua gestão, bem como configurado o perigo de dano de difícil reparação, consistente na
circunstância de que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar maiores prejuízos
à comunidade de fieis ou a própria congregação, merece guarida o pedido de antecipação de
tutela a fim de determinar o afastamento do réu/agravado da presidência da aludida Igreja,
com todos os seus consectários. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2007.046151-5, de Itajaí, rel.
Des. Joel Figueira Júnior, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 29-06-2010, grifou-se).

4. Ante o exposto, DEFERE-SE a antecipação da tutela recursal para afastar o
agravado da presidência da Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina, sob
pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento. 

Comunique-se ao juízo a quo, com urgência.

Cumpra-se o disposto no art. 1.019, II, do CPC. 

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por MARIA DO ROCIO LUZ SANTA RITTA, Desembargadora Relatora, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
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disponível  no  endereço  eletrônico  https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php,  mediante  o  preenchimento  do  código
verificador 86600v50 e do código CRC f4c1dc64.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA DO ROCIO LUZ SANTA RITTA
Data e Hora: 14/5/2020, às 18:59:21
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