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DESPACHO/DECISÃO

Após o despacho de evento 22, que manteve a decisão
monocrática de evento 7 por seus próprios fundamentos, o agravado opôs
embargos de declaração alegando omissão (evento 27). 

Adiante, peticionou pretendendo novamente a reconsideração
da decisão unipessoal (evento 37), a fim de restabelecer João Alfredo
Novaes no cargo de Presidente da Federação de Automobilismo do Estado
de Santa Catarina. Alternativamente, requereu que se conceda tutela para
permitir o direito de voto do Presidente afastado na eleição da
Confederação Brasileira de Automobilismo no dia 15-01-2021.

Primeiro, ressalto que o demandado deveria ter
manejado recurso de agravo interno contra a decisão monocrática de evento
7, que deferiu a antecipação da tutela recursal almejada pela autora para
afastar temporariamente o demandado das funções da presidência da
federação, pois ela que lhe causou efetivo prejuízo, o que não foi observado
nos autos. 

Digno de nota, outrossim, que os embargos declaratórios
foram opostos contra o despacho que apenas se limitou a ratificar a decisão
monocrática anterior, despido de caráter decisório e, portanto, irrecorrível.

Tampouco deve ser conhecida a pretensão lançada no evento
37, denominada de "remissão a todos os fatos e fundamentos de direito
articulados na peça Pedido de Reconsideração”, visto que não há sequer na
legislação fundamento legal que ampare o pleito. 

Vale frisar, ademais, que o órgão ad quem está adstrito à
análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo órgão a quo,
conforme a realidade processual dos autos no momento da sua prolatação.



Assim, inviável o exame por esta Corte de Justiça de questões
que não foram objeto do decisum agravado, sob pena de configurar
supressão de Instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Isso posto, não conheço do recurso de embargos de
declaração e do pedido formulado no evento 37. 

Intimem-se.
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