
 

A FJERJ através do Presidente Vinicius Ruas do TJD faz saber aos 

Representantes Legais das Filiadas o desdobramento processual da AÇÃO 

JUDICIAL nº  0369122-05.2012.8.19.0001, até a presente data: 

Processo nº: 0369122-05.2012.8.19.0001 

Tipo do Movimento: Sentença 

Descrição: Processos n.º 0018725-15.2012.8.19.0001 0369122-05.2012.8.19.0001 SENTENÇA 
CARLOS EDUARDO HESPANHA MATT e LUIZ MARCOS MATARAZZO FREIRE 
propuseram Medida Cautelar Inominada em face de FEDERAÇÃO ESTADUAL DE 
JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob a alegação de que são candidatos na 
eleição para a nova administração da Federação, prevista para o dia 28 de janeiro de 
2012, para os cargos de vice-presidente e de presidente, respectivamente; que a 
requerida vem cometendo algumas irregularidades, prejudicando a candidaturas dos 
requerentes, tais como elaborando o Regimento Eleitoral em data próxima a eleição, 
bem como o mesmo foi colocado à disposição também em data próxima a eleição e, 
ainda, em igual situação foi disponibilizada a lista parcial de possíveis votantes, 
prejudicando, sobremaneira, qualquer disputa democrática, principalmente a igualdade 
do pleito; que a atitude da requerida vem contrariando o edital de convocação, datado de 
16.12.2011, que constava que o Regimento Eleitoral já se encontrava disponível na sede 
da Federação, quando o mesmo foi elaborado somente em 02.01.2012; que a lista de 
possíveis votantes, publicada em 17.01.2012, é parcial e provisória, uma vez que 
permite que eleitores com problemas poderão pedir reconsideração até o dia 25 de 
janeiro, concedendo prazo para regularizarem suas documentações; que tal fato 
acarretará prejuízo aos requerentes, uma vez que a eleição está prevista para o dia 28 
de janeiro, favorecendo, assim, a chapa da situação; que por serem candidatos têm 
interesse em saber com razoável antecedência, quem está apto a votar e quem está 
impedido de fazê-lo, sendo necessário que a lista eleitoral seja completa e definitiva, 
sem pendência ou irregularidades; que é previsto no artigo 17, § 1º do Estatuto que as 
eleições serão abertas, porém tal fato restringe a liberdade de votar daqueles que 
possam temer a represálias; que os artigos 14 e 15 do Regulamento Eleitoral são 
contraditórios; que a ação principal a ser proposta terá por fim questionar alguns 
dispositivos estatutários, com especial o que determina que as votações serão abertas. 
Requer seja suspensa a realização da Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 28 
de janeiro de 2012, mantendo-se a atual diretoria à frente da Federação, até para que 
outra Assembleia seja marcada para eleição e posterior posse dos eleitos; que o Edital 
da nova Assembleia seja publicado dentro de, no máximo, 45 dias, devendo estar já 
disponível, no ato de sua publicação, o Regulamento Eleitoral e a lista definitiva dos 
possíveis votantes; seja determinada a juntada nestes autos da lista definitiva dos 
votantes, até cinco dias após a edição de novo edital de convocação para a próxima 
AGO, com a respectiva comprovação de estarem atendidos os requisitos do artigo 14 do 
Regimento Eleitoral, a fim de que não haja futuras alterações ou questionamentos. A 
inicial que foi emendada às fls. 56/60, veio instruída com os documentos de fls. 10/53 e 
61/7. Regularmente citada e intimada, fls. 73, a requerida ofereceu a contestação de fls. 
74/80, instruída com os documentos de fls. 81/107, arguindo preliminar de falta de 
interesse de agir, eis que os autores não apresentaram qualquer reivindicação à 
Comissão Eleitoral, não havendo resistência à pretensão e, assim, não há lesão ou 
ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário; de ausência de condições da ação, eis 
que a norma regimental que pretendem os requerentes discutir trata-se de questões já 
decididas, aprovadas e regulamentadas em norma eleitoral; de ilegitimidade ativa, eis 
que o segundo requerente desistiu da candidatura e saiu da chapa opositora. No mérito, 
alegou que o procedimento dos requerentes atravanca o sistema eleitoral e só beneficia 
aqueles que visam o pior para instituição; que os requentes não protocolaram nenhum 
requerimento expondo qualquer fato omisso ou colocando em dúvida as normas 
regimentais; que cumpriu a liminar deferida; que os requerentes agem com subjetivismo, 
pretendendo descumprir o regimento eleitoral e usurpar o encargo da comissão eleitoral, 
colocando em dúvida a análise desta; que os atos da comissão eleitoral são claros e 
públicos, dando ao processo eleitoral a lisura necessária para que os candidatos e 
votantes possam participar do sufrágio de forma limpa e democrática; que os 
requerentes pretendem é a antecipação do próprio direito e não garantir ou assegurar o 
direito de um processo futuro; que cumpriu fielmente o regimento eleitoral e não deu 
causa a qualquer prejuízo aos requerentes, nem colocou sob suspeita a higidez do 
processo eleitoral. Requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência 
do pedido. Pela petição de fls. 108/9, instruída com os documentos de fls. 110/121, a 
requerida informa que em 13.02.2012, a Comissão Eleitoral estabeleceu algumas 
alterações e abriu a palavra para o autor se pronunciar, sendo, por fim, feitas as 
alterações na norma eleitoral com anuência do autor, o que acarreta a perda do objeto 



da presente e de futura discussão em possível ação principal. Pela petição de fls. 122, 
instruída com os documentos de fls. 123/7, a requerida informa que as contas foram 
prestadas, antes mesmo da aprovação em Assembleia designada par ao dia 03 de 
março de 2012, as quais foram examinadas e nenhuma das agremiações fez qualquer 
objeção ou manifestação contrária aos balancetes apresentados. Pela petição de fls. 
128/9, a requerida informa que o 1º requerente, em que pese as concordâncias e 
aprovações, ajuizou outra medida cautelar, em trâmite na 32ª Vara Cível, visando 
postergar novamente as eleições e, assim, em razão da identidade de partes, requer 
seja verificada a conexão e a continência, reunindo as ações propostas. Em atendimento 
ao despacho de fls. 130, os requerentes informaram que a liminar foi integralmente 
cumprida, fls. 131, não tendo se manifestado em réplica. Ação Principal Os autores 
ajuizaram, tempestivamente, a ação principal, anexa a medida cautelar, alegando que o 
fato do voto não ser secreto, muitos eleitores não se sentirão confortáveis para exercer o 
seu direito de voto, inclusive as entidades filiadas tendentes a votar na chapa formada 
por eles autores que se sentem inseguras, temendo futuras represálias; que na condição 
de candidatos a gerirem os destinos da Federação ré, têm o interesse em que as regras 
estatutárias tenham plena eficácia para o seu futuro. Requer que seja determinado que a 
ré, após a eleição de sua nova diretoria, seja convocada assembleia geral extraordinária, 
na forma estatutária, para que se delibere a revisão de seu estatuto, mormente no que 
concerne à conveniência de se adotar o voto secreto nas futuras eleições. Regularmente 
citada, fls. 16, a ré ofereceu a contestação de fls. 17/23, instruída com os documentos de 
fls. 24/68, arguindo preliminar de inépcia da inicial, ante a ilegitimidade do 2º autor que 
renunciou a candidatura e foi substituído por Eduardo Henrique de Macedo Soares e, 
ainda, pelo fato de que os autores pretendem, por decisão judicial, alterar o estatuto, ou 
seja, os termos do § 1º do artigo 17 que determina a votação aberta, o que só poderia 
ser feito por Assembleia Geral que é o poder máximo da FJERJ, conforme previsto nos 
artigos 30 e 33 do seu estatuto; que o pleito deveria ter sido promovido pela filiada, já 
que visa alterar o seu estatuto; que o pedido é juridicamente impossível, já a 
Constituição Federal delega ´autonomia das entidades desportivas dirigentes e 
associações, quanto a sua organização e funcionamento´, nos termos do artigo 217, I, 
cabendo ao poder judiciário, nos termos do art. 217, § 1º, após esgotamento 
procedimental das instâncias da justiça desportiva; que os autores promovem as ações 
de forma procrastinatória, litigando de má-fé. No mérito, alegou que o sistema de 
votação aberta não é fato novo, recém aprovado, sendo uma tradição das suas filiadas 
(com direito a votar), externarem abertamente suas vontades por meio de seu 
representantes legais; que a forma de votação respeita a livre manifestação do regime 
democrático; que o exemplo trazido pelo autor retrata, exclusivamente, a proteção 
pública do Estado no que tange a garantia do direito político do cidadão de exercer sua 
obrigação legal de voto, bem como de sua participação política, prevista na lei aplicada, 
não devendo ser confundida. Requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, a 
improcedência dos pedidos, condenando os autores em litigância de má-fé. Réplica às 
fls. 71/3. Em provas, as partes quedaram-se inertes. Relatório Conjunto. Decido. Julgo 
antecipadamente as lides, na forma do inciso I do artigo 330 do CPC, ante a 
desnecessidade de produção de outras provas, já que a prova a ser produzida é a 
documental que deve ser apresentada na primeira oportunidade que as partes têm para 
se manifestar nos autos; ressalvando os documentos supervenientes. Na medida 
cautelar, os requerentes buscaram a suspensão da AGO prevista para o dia 28/01/2012, 
sob alegação de irregularidades no procedimento eleitoral. E, na ação principal, os 
autores visam a alteração de dispositivos do estatuto da ré, principalmente o artigo 17, § 
1º que prevê o regime de votação aberta, pretendendo que o mesmo passe a ser 
secreto. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do 2º autor Luiz Marcos Matarazzo 
Freire arguida em ambas as ações, acolho a mesma, uma vez que no dia 02.02.2012, o 
mesmo desistiu da candidatura, sendo substituído por Eduardo Henrique de Macedo 
Soares, fls. 94/5 da medida cautelar, sendo infundada sua figuração no polo ativo de 
ambas as ações. Quanto à preliminar de falta de interesse de agir arguida na cautelar, 
rejeito a mesma, seja em razão da adoção do princípio da asserção, seja em razão do 
princípio do livre acesso à jurisdição. Quanto à preliminar de ausência de condições da 
ação arguida na cautelar, eis que se trata de questões já decididas, aprovadas e 
regulamentadas em norma eleitoral, rejeito a mesma, eis que seus fundamentos são de 
mérito e, como tal, serão examinados, adotando, como dito acima, o princípio da 
asserção. Quanto à preliminar de inépcia da inicial arguida na principal - pelo fato de que 
os autores pretendem, por decisão judicial, alterar o estatuto, ou seja, os termos do § 1º 
do artigo 17 que determina a votação aberta, o que só poderia ser feito por Assembleia 
Geral que é o poder máximo da FJERJ, conforme previsto nos artigos 30 e 33 do seu 
estatuto; e ainda, que o pleito deveria ter sido promovido pela filiada, já que visa alterar o 
seu estatuto -, rejeito a mesma, eis que seus fundamentos são de mérito e, como tal, 
serão examinados. Quanto à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido arguida na 
principal, sob alegação de que deveria se esgotar as instâncias da justiça desportiva, 
rejeito a mesma, ante o princípio da inafastabilidade de jurisdição, bem como pelo fato 
de que não se trata de hipótese de ações relativas à disciplina e às competições 



desportivas, conforme prevê o § 1º do artigo 217 da CRFB. No mérito, vejo que a parte 
autora vem insistindo, de forma injustificada e sem qualquer fundamento legal no 
prosseguimento das ações, discutindo norma eleitoral da Federação ré, em que pese o 
1º autor Carlos Eduardo Hespanha Matt ter participado, no dia 13 de fevereiro de 2012 
(onze dias antes do ajuizamento da ação principal) da Comissão Eleitoral para 
Elaboração e Execução das normas do Regimento Eleitoral, onde ficaram estabelecidas 
alterações na norma eleitoral, tendo o autor concordado com as mesmas, assinando os 
termos da norma eleitoral, fls. 110/121, dos autos da medida cautelar. Cabe ressaltar, 
ainda, que as normas que a parte autora pretende ver alteradas junto ao estatuto da 
Federação ré existem há muitos anos, não sendo fato novo, não podendo o Judiciário 
imiscuir em tais normas, eis que se trata de questões interna corporis, onde somente a 
Assembleia Geral tem o poder máximo de deliberação, conforme previsto no artigo 30 e 
inciso VII do artigo 33 do estatuto, fls. 30. Registro, ainda, que o voto aberto, não 
secreto, não fere a Constituição Federal, já que esta prevê o voto secreto somente para 
o exercício da soberania popular por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular, 
tratando-se dos direitos políticos exercidos pelo sufrágio universal, na forma do artigo 14 
da CRFB, não se referindo a eleições regimentais de clubes, federações, associações, 
condomínios etc, já que é livre o exercício e a autonomia das entidades desportivas 
dirigentes e associações quanto a sua organização e funcionamento, cabendo ao Estado 
apenas fomentar as práticas desportivas, conforme previsto no artigo 217 da 
Constituição Federal. Logo, quanto à medida cautelar, o pedido merece parcial acolhida, 
somente para confirmar a liminar deferida às fls. 69/70, Quanto à alegação de litigância 
de má-fé, não vislumbro o exercício de litigância de má-fé, conforme prevê os incisos do 
artigo 17 do CPC. Por todo o exposto, julgo extintos ambos os feitos em relação ao 2º 
autor Luiz Marcos Matarazzo Freire, sem resolução do mérito, na forma do inciso VI do 
artigo 267 do CPC, condenando o mesmo ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, sendo R$500,00 para cada uma das 
ações, pela permanência e ajuizamento das ações, na forma do § 4º do artigo 20 do 
CPC. E, quanto ao 1º autor Carlos Eduardo Hespanha Matt, julgo parcialmente 
procedente o pedido cautelar, somente para confirmar a liminar deferida e, ante a 
reciprocidade da sucumbência, as custas serão rateadas e cada parte arcará com os 
honorários de seu patrono E, ainda em relação ao 1º autor, julgo improcedente o pedido 
da ação principal, condenando o 1º autor ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios que fixo em R$500,00, na forma do § 4º do artigo 20 do CPC. 
Transitado em julgado, sem requerimento das partes, dê-se baixa e, arquivem-se. Rio de 
Janeiro, 06 de fevereiro de 2013. LEDIR DIAS DE ARAÚJO JUÍZA DE DIREITO. 

 

Diante do rejeição da fundamentação nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a FJERJ 
aguarda o transito em julgado do Feito, para diligenciar no que couber. 

 

 


