
= 21ª C. Cível – AI nº. 0004098-38 – D – Fls. 1 / 4 =  

21ª Câmara Cível 

Agravo de Instrumento nº. 0004098-38.2014.8.19.0000 

Agravante: RICARDO DE SOUZA BARATA 

Agravada: FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Relator: Desembargador Pedro Raguenet 

 
 
 

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer 
manejada pela Agravada. Indeferimento do pedido de 
antecipação de tutela formulado em sede de pedido 
contraposto. Inconformismo. 
 
Alegação de violação a dispositivos do estatuto da Federação 
de Xadrez. Necessidade de dilação probatória. Existência de 
extrema oposição entre as alegações das partes. 
 
Ausência de prova inequívoca do direito alegado, bem como de 
comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil 
reparação. Eventuais prejuízos causados pelo Presidente eleito 
que podem ser reparados através do manejo de ação própria. 
 
Decisão que não se revela como teratológica, contrária à lei ou 
à prova dos autos. Inteligência da Súmula nº. 59 deste Tribunal 
de Justiça. 
 
Desprovimento do recurso e manutenção da decisão 
combatida, com base no art. 557, caput, do CPC. 

 
 
 

 
D E C I S Ã O 

 

 

 
Agravo de instrumento tirado de decisão do Juízo da 27ª Vara Cível 

da Comarca da Capital que, em ação de obrigação de não fazer, que tramita pelo 
rito sumário, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo réu em 
sede de pedido contraposto, pretendendo que fosse declarado como legítimo 
presidente da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Inconformado com a decisão, o demandado busca a reforma da 

mesma, sustentando a ilegalidade da Assembleia Geral Eleitoral que elegeu o 
Presidente da Federação. 

 
Alega que a Assembleia Geral foi encerrada antes da eleição do 

novo Presidente e que somente poderia ser novamente convocada por ato do 
antigo ocupante do cargo. 
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Sustenta ainda que há prova inequívoca de que a assembleia de 

eleição do cargo de Presidente teve origem em fraude quanto à continuação da 
assembleia, além de haver perigo na demora consubstanciado no fato de ser 
privado do exercício do mandato. 

 
Pretende a concessão do efeito suspensivo, o provimento do recurso 

e a reforma da decisão combatida, com o consequente deferimento do pedido de 
antecipação de tutela formulado no pedido contraposto para que seja declarado 
Presidente da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro. 
 

É o relatório do suficiente. 
 
 
 

Decido de forma monocrática à conta da manifesta improcedência do recurso. 

 
 
 

Inicialmente, no tocante à existência de vício na decisão, sob o 
prisma da falta de fundamentação, entendo que a mesma embora concisa, não 
merece cassação. 

 
Isto porque, não se confunde falta de fundamentação com 

fundamentação concisa, sendo esta última permitida pelo ordenamento jurídico, 
sendo possível ao Magistrado ser breve, no entanto, sem que a decisão seja eivada 
de nulidade por ofensa à norma cogente. 

 
Neste sentido, ainda que de forma breve o Magistrado de primeiro 

grau, apresentou suas razões, conforme se depreende de fls. 237, dos autos 
originários, onde restou consignado que o mesmo entendeu não haver a presença 
de verossimilhança do direito alegado, bem como ser necessária a dilação 
probatória. 

 
Desta sorte, não se reconhece a existência de nulidade no julgado. 
 
Ultrapassado este ponto e adentrando-se ao mérito do recurso, o 

mesmo não merece provimento. 
 
Isto porque, não se verificam os requisitos autorizadores da medida 

pretendida, quais sejam a prova inequívoca capaz de convencer acerca dos fatos 
alegados pela parte e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

 
Quanto ao primeiro requisito, ou seja, a plausibilidade do direito 

invocado, inobstante as razões recursais, a ilegalidade da assembleia merece 
maior dilação probatória sob o crivo do contraditório. 

 
Isto porque, ainda que haja o alegado descumprimento a dispositivos 

do estatuto da Federação, a parte contrária sustenta em sua inicial posição 
diametralmente oposta ao do réu, sendo de se destacar que a autora afirma que 
houve eleição legítima para o cargo de Presidente, com aclamação do Sr. Alberto 
Pinheiro Mascarenhas. 
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De se acrescentar que há informação quanto à notícia crime contra o 
réu, ora Agravante, em sede policial quanto ao exercício do cargo de Presidente da 
Federação, o que demonstra grande oposição entre as partes acerca da 
legitimidade ou não da eleição realizada. 

 
De se destacar ainda que a inicial da demanda originária foi 

aparelhada com declaração da Confederação Brasileira de Xadrez, sendo 
reconhecido pela entidade a soberania da Assembleia Geral da FEXERJ que 
elegeu o Sr. Alberto Mascarenhas como Presidente da Federação para o triênio 
2012/2015. 

 
No caso concreto assiste às partes o direito de apresentar provas 

quanto à correção, ou não, de suas respectivas condutas, mais especificamente, se 
houve, ou se deixou de haver, cumprimento dos ditames do estatuto. 

 
Por outro giro, não se pode olvidar que não se divisa, no presente 

momento processual, a presença de prova capaz de convencer acerca da correção 
da conduta de qualquer uma das partes, razão pela qual e no que tange ao 
periculum in mora, não há a identificação de que o indeferimento da medida 

antecipatória possa causar a inutilidade do processo principal. 
 
Realmente, o receio capaz de ensejar o deferimento da medida 

antecipatória não deve ser fundado em simples alegações, mas sim em situação 
objetiva, demonstrável através de algum fato concreto, sendo que e por outro lado, 
o perigo de dano deve ser próximo ou iminente e se relacionar com uma lesão que 
provavelmente venha a ocorrer durante o curso do processo principal, isto é, antes 
da solução definitiva ou de mérito. 

 
Contudo, no caso dos autos, e em sede de cognição sumária, de se 

convir que não é possível aferir quanto à existência de risco de prejuízo ao 
Agravante, havendo por outro lado a necessidade de dilação probatória para que se 
tenha a comprovação das alegações de irregularidades na eleição do Presidente da 
Federação. 

 
Assim é que a eleição impugnada pela parte e que elegeu o Sr. 

Alberto Mascarenhas foi realizada em 21.04.2012 (vide documento nº. 50), tendo 
decorrido, portanto, quase dois anos, até o presente estágio o que depõe contra o 
risco de dano irreparável sustentado pelo Agravante até mesmo por que “A simples 
demora na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização 
da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 
excepcionalíssimas” (STJ – 1ª T., REsp 113.368, Min. José Delgado, j. 7.4.97, DJU 19.5.97, apud, Theotônio 

Negrão, Código de Processo Civil, p. 381). 
 
Não se pode olvidar que, de acordo com as razões recursais, o 

Presidente eleito foi aclamado por votação que, inobstante seja apontada como 
irregular, materializa a vontade da maioria dos presentes ao certame, ao que se 
acrescenta que o exercício deste cargo inclui direitos e deveres, razão pela qual 
eventual prejuízo causado poderá vir a ser objeto de ação própria visando à busca 
da respectiva reparação por parte dos interessados. 

 
Por esta razão não se identifica qualquer prejuízo irreparável ou de 

difícil reparação a amparar o pedido de antecipação de tutela. 
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Ademais, em se tratando de cognição sumária, compete ao Juiz, 

como dirigente do processo, a análise das provas apresentadas até então para a 
análise da possibilidade, ou não, do deferimento da medida antecipatória. 

 
Posto isso, e sem emitir qualquer juízo quanto ao mérito do processo 

principal, eis que o objeto do presente recurso é aferir quanto à correção, ou não, 
do indeferimento do pedido de tutela antecipada, entendo que e com escusas pela 
repetição, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da 
medida, pelo que resta correta a decisão combatida. 

 
E mais: a decisão recorrida não é nem teratológica, e nem contrária à 

Lei ou à prova dos autos, devendo ser mantida, destacando-se neste sentido, o 
verbete nº 59 da súmula jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: 

 
 

Nº. 59 "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, 
se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos." 

 

 
Face ao exposto, nego provimento ao recurso, de forma 

monocrática e liminar, mantendo-se a decisão combatida como lançada, nos termos 
do art. 557, caput, do CPC. 

 
 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2014. 
 
 

Pedro Raguenet 
Desembargador Relator 
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