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EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO  

PLANTONISTA DA COMARCA DE SALVADOR – BAHIA  

 

 

 

 

 

 “O tempo é um inimigo do Direito e contra ele o juiz deve 

travar uma guerra sem tréguas.” (Carnelutti) 
"Uma coisa essencial à justiça que se deve aos outros é 

fazê-la, prontamente e sem adiamentos; demorá-la é 

injustiça" (La Bruyère)  

 

 

ADEMIR ISMERIM MEDINA, brasileiro, advogado, casado, pré-candidato ao cargo de 

presidente da Federação Bahiana de Futebol, inscrito sob o CPF/MF nº. 077.201.495-72, 

domiciliado na Avenida Tancredo Neves, nº. 1189, Ed. Guimarães Trade, sala 601, Caminho 

das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, (sem endereço eletrônico) e a LIGA 

DESPORTIVA DE QUIXABEIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 01.136.111/0001-92, representada por Valtency Gonçalves Novais, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 912.891.815-00, (ata de eleição anexa), com sede na Praça 

Manoel S. Rodrigues, s/n, Quixabeira/BA, (sem endereço eletrônico), vêm, por meio de seus 

advogados abaixo firmado, nos termos dos instrumentos particulares de mandato e 

substabelecimento em anexo (Docs. 01 e 02), com escritório  à Rua Alceu Amoroso Lima, nº 

172, sala 1406 - Edifício Salvador Office & Pool, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-770, 

Salvador, Bahia com força no art. 1º, III e V, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LXXVIII, todos da 

CF, art.4º, art. 9º, parágrafo único, inciso I, art. 294, art. 300, art. 497 todos do CPC, art. 1º, 

alíneas “f” da resolução 71/2009, art. 2º, inciso VII da Resolução 6/2011 TJBA propor a 

presente AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, cumulada 

com  DECLARATÓRIA DE NULIDADE, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

ANTECIPADA  DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, em desfavor da (1) 

FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 14.760.540/0001-88, representada por Ednaldo Rodrigues Gomes, bem 

como em desfavor de (2)  EDNALDO RODRIGUES GOMES, brasileiro, maior, capaz, CPF 

e RG desconhecidos, ambos com endereço na Praça Castro Alves, 01, Centro, Salvador/BA, 

CEP: 40020-160, Tel.: (71) 33210448, endereço eletrônico fbf@fbf.org.br, tudo conforme 

passa a expender. 
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De plano, cumpre registrar que o direito questionado não permite a autocomposição, 

dispensando manifestação das partes pelo desinteresse na composição consensual. (art. 334, § 

4, I e § 5º, CPC), autorizando, de logo, a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem 

defesa (art. 231, c/c art. 335, §1°, CPC).  

 

I – DA NECESSIDADE DO PLANTÃO 

 

A presente ação busca suspender a eleição para presidência da Federação Bahia de Futebol 

(FBF), cuja convocação seu deu pela última vez em 28/03/2018 – quarta-feira, véspera do 

feriado da Semana Santa – para ser realizada no dia 03/04/2018 (terça-feira).  

 

Destarte, certo é que o único dia útil entre a publicação do edital e o dia da eleição, que 

ocorrerá na próxima terça-feira, é o dia 02/04/2018 (segunda-feira), quando já terá escoado o 

prazo para o registro da candidatura, que deve se dar até 5 dias antes do prélio eleitoral, 

razão pela qual não há dúvidas de que a convocação da eleição durante o feriado, deu-se de 

forma premeditada, no intuito de impedir que a democracia se manifestasse, razão pela qual os 

requerentes buscam este plantão judiciário.  

 

Excelência, é importante destacar que o 2º requerido nunca enfrentou uma disputa eleitoral 

anteriormente, tendo sido aclamado presidente em todas as eleições, sendo esta a primeira vez 

que terá um concorrente, já que o 1º requerente anunciou, há tempos, que seria candidato. 

Diante desse quadro, o 1º requerente vem encontrando sérias dificuldades colocadas pelo 2º 

requerido para disputar a eleição, conforme será demonstrado ao longo dessa peça. 

 

No tocante ao registro da candidatura, é importante destacar que, para ser candidato, a chapa 

deverá ter a subscrição de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do colégio eleitoral em pleno 

gozo e o pedido de registro da chapa deverá ser apresentado até 5 (cinco) dias antes da 

eleição, como determinado no edital de convocação. Portanto, o registro da chapa teria 

que ser realizado até a data de 29/03/2018, dia em que não houve expediente por conta 

do feriado da Semana Santa. 

 

Assim, tendo em vista o pleito estar marcado para terça-feira (03/04/2018) e estando o 

Poder Judiciário sem expediente desde o dia 29/03/2018, em virtude do feriado da Semana 

Santa, justifica-se a propositura da ação perante o Plantão Judicial, a fim de que possa ser 

suspensa a referida eleição, em tempo hábil, até decisão final, diante do grave risco de lesão 

irreparável para os Autores e para a coletividade em geral pela iminência da eleição viciada. 
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II – DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 

 

O atual presidente da FBF, ora acionado, encontra-se no cargo de presidente da citada 

entidade por mais de 16 (dezesseis) anos, tendo sido eleito e, após, reeleito por 3 (três) vezes 

para o mesmo cargo de chefia. 

 

Defendendo, entre outros pontos e propostas, a necessidade de alternância da chefia da 

entidade, o 1º requerente resolveu lançar candidatura ao cargo de presidente da FBF, 

conforme divulgado amplamente na mídia escrita e falada (DOC 02 – notícia da candidatura). 

 

Ocorre que, como será demonstrado nas linhas a seguir, os requeridos têm adotado medidas 

que buscam inviabilizar candidaturas concorrentes e, diante da flagrante ilegalidade na 

publicação do edital que convocou as eleições e outras que serão apontadas ao longo dessa 

peça, mostra-se o 1º requerente parte legítima para ajuizar a presente ação. 

 

Ademais, quanto à 2º requerente, Liga Desportiva de Quixabeira, sua legitimidade decorre do 

fato de que a mesma constava como apta na lista divulgada no sítio eletrônico do FBF, no 

endereço,  http://www.fbf.org.br/arquivos/menu_itens/15/ARQUIVO_ITEM.PDF (relação 

das ligas desportivas, no total de 194), com a observação de que a lista foi atualizada em 

31/01/2013 (DOC 03 – lista disponível no sítio da FBF e vídeo demonstrando o acesso). 

 

Excelência, esta lista contém as entidades e ligas que estavam aptas a votar e, inclusive, 

votaram a reforma do Estatuto em dezembro de 2017 (Doc. 04). 

 

Cumpre destacar que o 2º requerente constava na lista anteriormente divulgada e deixou, 

surpreendentemente, de figurar na nova lista, sendo que, apenas às 18h17 do dia 28 de março 

de 2018, os requeridos apresentaram comunicado referente à eleição a ser realizada dia 

03/04/2018, divulgando nesta oportunidade o edital de convocação, estatuto da FBF e o 

colégio eleitoral, sendo que este, estranhamente, diminuiu de 194 ligas aptas para 140, 

sem qualquer justificativa para este fato excluindo o 2º requerido da nova lista, sem que 

lhe tivesse sido dada ciência prévia ou qualquer comunicação. 

 

Ora, como se sabe, não se pode excluir qualquer associado do processo eleitoral sem lhe 

franquear previamente o contraditório e a ampla defesa, como resulta do art. 5º, incisos LIV e 

LV, do texto constitucional. 
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Atente-se que, mesmo no âmbito das associação e entendidas privadas o Supremo Tribunal 

Federal tem reconhecido a necessária observância do devido processo legal e do contraditório 

para exclusão ou atos restritivos de direitos de associados, como se depreende do precedente 

abaixo, in verbis: 

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO 

BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM 

GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 

EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 

PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As 

violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das 

relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações 

travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os 

direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam 

diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados 

também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. 

OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À 

AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-

constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a 

possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em 

especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio 

texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção 

às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia 

privada garantido pela Constituição às associações não está imune à 

incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos 

direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que 

encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida 

em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, 

especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a 

autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua 

incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições 

postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força 

normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas 

relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. 

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE 

INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. 

ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE 

SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO 
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LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO 

CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função 

predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, 

mantendo seus associados em relações de dependência econômica 

e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, 

ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, 

sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, 

portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão 

do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A 

exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer 

garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo 

constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica 

impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à 

execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais 

do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade 

de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade 

exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo 

para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso 

concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais 

concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 

defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 

 

(RE 201819, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 

11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-

00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821). (Destaques nossos). 

 

A ratio decidendi do precedente se aplica integralmente ao caso concreto, revelando, sobremodo, a 

falta de higidez do processo eleitoral, a ensejar a sua imediata sustação, além dos demais vícios, que 

são abundantes e induvidosos no caso concreto. 

 

Em razão de tal arbitrariedade, o 2º requerente não poderá votar nem ao menos subscrever 

qualquer chapa, motivo pelo qual patente a sua legitimidade para compor a presente lide. 

 

Por tais razões, patente a legitimidade ativa dos requerentes, devendo, portanto, a presente 

ação ser analisada e regularmente processada, a fim de ser concedida a medida liminar 
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requestada, suspendendo/anulando a sessão irregularmente convocada pelos requeridos, 

conforme restará doravante demonstrado. 

 

III – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. NÃO ENTREGA DO 

ESTATUTO E FALTA DE INDICAÇÃO ANTECIPADA DAS ENTIDADES 

QUE COMPÕEM O COLÉGIO ELEITORAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

NÃO SURPRESA 

 

Como dito anteriormente, é a primeira vez que haverá disputa para o cargo de Presidente da 

Federação Baiana de Futebol. 

 

Nesse contexto, tendo o 1º requerente tornado público seu interesse em disputar a eleição, os 

requeridos não têm poupado esforços no sentido de dificultar a participação de concorrentes, 

tendo divulgado edital às vésperas do feriado da Semana Santa, quando ainda havia tempo 

hábil para a convocação até janeiro de 2019, quando será empossado o novo presidente. 

 

Excelência, com todas as vênias, não é razoável que se atropelem os procedimentos, 

publicando edital às portas de um feriado cristão, quando a efetiva posse do novo presidente 

ocorrerá apenas em janeiro de 2019. 

 

Insta salientar que não tem sido apenas essa a dificuldade encontrada pelos requerentes. 

Desde o início do estudo de viabilidade da candidatura do 1º requerente, os modernos e 

constitucionais princípios da Moralidade, Transparência e Democracia tem sido pisoteados. 

Até mesmo o acesso ao Estatuto da entidade foi sonegado pelos requeridos. O sítio eletrônico 

da FBF não continha um simples exemplar do estatuto da entidade, tendo o 1º requerente 

requerido cópia do mesmo junto à FBF, medida que também não logrou êxito, já que tal 

pedido foi indeferido pelos requeridos.  

 

Não há dúvidas de que, com o intuito de impedir a candidatura do 1º requerente e continuar 

novamente no comando da Federação, o presidente, aqui requerido, negou fornecimento de 

cópia do Estatuto. 

 

Destarte, em resposta, disse que o mesmo estava registrado em cartório e que o interessado 

deveria providenciar a cópia do mesmo, obrigando o 1º requerente a pagar uma taxa superior 

a R$ 1.000,00 (mil reais) para ter o simples acesso às regras estatutárias, notadamente aquelas 

referentes ao processo eleitoral da maior entidade futebolística do Estado. 
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Tal conduta já denota, por si só, que os requeridos estão envidando todos os esforços 

para inviabilizar qualquer concorrência no pleito que será realizado, maculando o 

processo eleitoral pela ausência de transparência e pela sonegação de informações 

essenciais, que deveriam ser públicas. 

 

A partir daí, os requeridos passaram a desenvolver um estratagema para impedir a 

concorrência do 1º requerente e de toda e qualquer liga que pudesse apresentar contrariedade 

à continuidade do mesmo grupo político que ocupa a direção da FBF por mais de uma década. 

Os requeridos, a todo custo, buscaram emudecer a democracia, impedindo qualquer 

candidatura concorrente ou representação de ligas oposicionistas no quadro de filiadas à FBF. 

 

Explica-se. 

 

O Estatuto, aprovado em 15/01/2018, estabelece, em seu art. 41, que “[...] A Assembleia 

Geral, de natureza eleitoral, reunir-se-á quadrienalmente, nos 12 (doze) meses anteriores ao 

término do mandato em exercício, para eleger, em votação secreta, o Presidente e o Vice-

Presidente [...] sendo o Colégio Eleitoral composto exclusivamente pelas entidades filiadas 

que atendam às seguintes exigências: 

 

E elenca as seguintes exigências: 

 

I - Figure na relação das filiadas cuja situação esteja regularizada perante a 

FBF, por atenderem exigências estatutárias; 

II - Sendo entidade de prática desportiva da Série A ou B do futebol baiano 

(clube), tenha disputado um campeonato ou torneio promovido e dirigido pela 

FBF nos últimos 03 (três) anos; 

III - Sendo entidade de administração municipal do futebol não profissional 

(liga), tenha promovido um campeonato ou torneio reconhecido pela FBF, nos 

últimos 03 (três) anos, 

IV - Não possua pendências financeiras perante a FBF e perante a Justiça 

Desportiva: 

V - Atenda às demais exigências da legislação desportiva vigente. 

 

O § 2° do artigo 42 do mesmo Estatuto verbera que o registro de chapa deverá ser, formal e 

simultaneamente, subscrito por, no mínimo, 20% (vinte por cento) do Colégio Eleitoral em 

pleno gozo de seus direitos estatutários, sendo que, as chapas devem esta registradas, até 

cinco dias antes da eleição. 
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O § 3º do mesmo artigo 41 estabelece a forma de computação e valor do voto de cada um dos 

membros do colégio eleitoral. Diz claramente que ligas e clubes que preenche determinados 

requisitos terão direito a mais de um voto. 

 

E o art. 42 do estatuto determina que: 

 

Na Assembleia Geral Eleitoral, somente poderão ser votados os candidatos 

aos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal, cujas chapas 

forem registradas previamente na FBF. 

 § 1° - O registro obrigatório de chapas deverá ser feito impreterivelmente até 

5 (cinco) dias antes da data marcada para a realização da Assembleia 

Eleitoral (DOC 03 – Estatuto) 

 

Assim, com o intuito de impedir a concorrência, os requeridos não divulgaram previamente 

a relação das ligas desportivas aptas a comporem o colégio eleitoral, impedindo que 

possíveis concorrentes buscassem as mesmas para subscreverem o pedido de registro de 

candidatura. Vale trazer à colação o quanto constante no comunicado oficial da FBF: 

 

Veja, Excelência, mesmo que os requeridos aleguem que o edital fora divulgado nos dias 

26, 27 e 28 de março, no Jornal Correio da Bahia, apenas na noite deste último dia, às 

18h17 foi tornada pública a regra do jogo, com a divulgação do Estatuto e do Colégio 
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Eleitoral (Doc. 05), o qual, como já dito, contou com perda injustificada de mais de 50 

ligas votantes (DOC 06 – comunicado da presidência, disponível em  http://www.fbf.org.br/ 

noticias/5141, comunicado-oficial.html – print acima). 

 

Tal situação evidencia, indubitavelmente e a um só tempo, a violação à boa-fé objetiva, ao 

princípio da cooperação entre as partes, à lealdade procedimental e ao princípio da não-

surpresa. 

 

Ora, em que pese o respectivo edital ter sido divulgado nos dias 26, 27 e 28 de março do 

corrente ano, os requeridos, surpreendentemente, só tornaram pública a principal premissa de 

todo o edital, qual seja, a regra do jogo, exatamente no último dia, à noite. Configurado está o 

comportamento contraditório daqueles, hábil a ensejar a quebra da confiança das partes que 

disputarão o pleito em questão. 

 

Vale dizer: agindo dessa forma, os requeridos praticam conduta inequivocamente 

contraditória, pois, ao divulgarem o edital no primeiro dia (26/03/2018), esperava-se que, 

naquele momento, o instrumento convocatório estivesse devidamente bem delineado e 

definido, sobretudo, abarcando e tornando pública a principal disposição, que, repita-se, era a 

regra do jogo, pois seriam esses preceitos que viabilizariam toda a disputa. 

 

Não ocorrendo dessa forma, o que equivale a dizer que a conduta esperada não foi praticada, 

há a quebra da boa-fé objetiva por parte dos requeridos. 

 

Não é demais trazer à baila que a boa-fé objetiva, sendo cláusula geral, é de respeito 

obrigatório, impondo o dever de as partes manterem um padrão de comportamento marcado 

pela lealdade, honestidade, cooperação, de maneira tal que uma não lese a legítima confiança 

depositada na outra – como ocorreu no caso em tela. 

 

No mesmo sentido, observa-se, também, a quebra da confiança através da violação ao 

princípio da não surpresa, eis que, há 03 (três) meses, em dezembro de 2017, quando houve a 

reforma do estatuto, foi divulgada a informação de que havia 194 (cento e noventa e quatro) 

ligas aptas e, em março de 2018, às vésperas da eleição, divulgou-se notícia extremamente 

contraditória, de que havia apenas 140 (cento e quarenta) ligas aptas. 

 

Excelência, sem necessidade de se empreender muito esforço intelectivo, chega-se à fácil 

conclusão de que, também sob esse viés, houve a quebra do princípio da não-surpresa, pois os 
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requerentes esperaram que existissem 194 (cento e noventa e quatro) ligas aptas, como há 

poucos meses divulgado pelos próprios requeridos. 

 

Todo esse contexto evidencia, assim, o malferimento ao contraditório substancial e ao direito 

de bilateralidade, podendo assim ser entendido, segundo Didier Júnior (2008, p. 45) 

 

“Não adianta permitir que a parte, simplesmente, participe do processo; que ela 
seja ouvida. Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o principio do 
contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em 
condições de poder influenciar a decisão do magistrado. Se não for conferida a 
possibilidade de a parte influenciar a decisão do magistrado – e isso é poder de 
influência, poder de interferir na decisão do magistrado, interferir com 
argumentos, interferir com idéias, com fatos novos, com argumentos jurídicos 
novos; se ela não puder fazer isso, a garantia do contraditório estará ferida. É 
fundamental perceber isso: o contraditório não se implementa, pura e 
simplesmente, com a ouvida, com a participação; exige-se a participação com a 
possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão”. 

 

Em última análise, acaso os pedidos aqui requeridos não sejam atendidos, perpetuar-se-á a 

violação ao poder de influência no pleito, o dever de informação, o princípio da publicidade e 

todos os princípios suso indicados, não se fazendo possível conceber um pleito eleitoral 

unilateral, no qual atue somente uma parte, visando à obtenção de vantagem em detrimento do 

adversário, sem que lhe conceda oportunidade para debater previamente sobre quaisquer 

questões.  

 

Destarte, além de sonegar informações e retirar a transparência do processo, pretendem 

inviabilizar a inscrição de qualquer outra chapa, buscando assenhorar-se 

perpetuamente na presidência da entidade. 

 

Evidente o escopo, no mínimo ilegal dos requeridos, de impedir candidaturas 

concorrentes, bem como de cooptar, em razão da ausência de alternativas, eventuais 

dissidentes. 

 

Em tal situação, nenhum pretenso candidato poderia preencher os requisitos para candidatura 

de sua chapa, pois, não havendo conhecimento do atual colégio eleitoral, impossível a 

obtenção de 20% (vinte por cento) de subscrições para registro da chapa, exigido no art. 42, § 

1º, do Estatuto; regra esta que sequer era conhecida do 1º requerente, em razão da 

sonegação de informações basilares. 
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Apenas nesta oportunidade – 18h17min, 28/03/2018 – é que os requeridos 

disponibilizaram “EDITAL DE CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS, 

ESTATUTO FBF e COLÉGIO ELEITORAL” (DOC 07 – colégio eleitoral disponibilizado 

no sítio), ou seja, apenas 05 (cinco) dias antes do pleito eleitoral, às 18 horas e 17 minutos, 

já no encerramento do expediente, que só reabrirá na segunda-feira, véspera da eleição, 

foram disponibilizadas as informações necessárias à inscrição de qualquer outra chapa. 

  

Como o estatuto da entidade determina que a inscrição das chapas só pode ocorrer em 

até 05 (cinco) dias antes da eleição e ERA IMPOSSÍVEL O REGISTRO DE 

QUALQUER OUTRA CHAPA NO PRÓPRIO DIA 28 DE MARÇO DE 2018, não há 

dúvidas de que o Sr. Ednaldo Rodrigues agiu de forma deliberada para inviabilizar não apenas 

a candidatura do requerente, mas de qualquer outro interessado, maculando a democracia e 

visando se perpetuar no poder. 

 

Ademais, os requeridos, sem qualquer notificação prévia ou justificativa, eliminaram mais de 

50 ligas votantes!!! Um absurdo que tolhe o direito de votar das citadas ligas, bem como o 

direito dos demais candidatos a presidente da FBF de inscreverem suas chapas com a 

subscrição destas ligas excluídas inexplicavelmente. 

 

Conforme prova o DOC. 03, ora anexado, disponível no sítio antes da nova lista divulgada, 

havia 194 (cento e noventa e quatro) ligas filiadas à FBF. Contudo, a nova lista divulgada às 

18h17min do dia 28/03/2018 contém apenas 140 (cento e quarenta) ligas e mais 06 (seis) 

clubes. 

 

Ora, Excelência, tendo o autor e os demais interessados em concorrer ao pleito do dia 

03/04/2018 tomado conhecimento do colégio eleitoral apenas na noite do dia 28/03/2018, 

05 (cinco) dias antes da eleição, tornou-se humanamente impossível qualquer opositor 

obter as subscrições de 20% (vinte por cento) do colégio eleitoral. 

 

Ressalte-se, novamente, que o prazo ainda foi estabelecido em pleno período da Semana 

Santa, o que obstaculizou ainda mais a obtenção das multicitadas subscrições; gerando, por 

isso, gritante prejuízo à parte autora e à Democracia.  

 

 

IV – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA A ELEIÇÃO. PRAZO 

ESTATUTÁRIO DE 8 DIAS APÓS A ULTIMA PUBLICAÇÃO  
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Além da manifesta ilegalidade relativa à data de divulgação do edital e do cerceamento de 

informações com vistas a inviabilizar a legítima concorrência eleitoral, há outra ilegalidade 

indisfarçável e irresistível, consistente na inobservância do lapso temporal estatutariamente 

previsto entre a publicação do último edital e a data designada para o pleito. 

 

Com efeito, o estatuto exige que a eleição seja convocada, no mínimo com 08 (oito) dias de 

antecedência: 

 

Art. 43 - A Assembleia Geral Eleitoral deverá obrigatoriamente ser convocada 

mediante edital publicado por 3 (três) vezes, em jornal de grande circulação 

do local da sede da FBF, com antecedência mínima de 08 (oito) dias. 

 

Ora, havendo a obrigação da publicação do edital em 3 (três) oportunidades, por óbvio, o 

prazo de 08 (oito) dias inicia-se quando da última publicação, oportunidade em que o ato 

(publicação), encontra-se perfeito.  

 

Entrementes, no caso concreto, mais uma vez inviabilizando a candidatura de qualquer 

opositor, os requeridos não cumpriram tal prazo, pois entre a publicação (28/03/2018) e a 

eleição tem apenas 05 (cinco) dias corridos, contando inclusive os dias da Semana Santa. 

 

Ora, não teria sentido qualquer outro entendimento, pois a publicação ocorre justamente para 

dar ciência da abertura do processo eleitoral, sendo que a publicação do último edital a menos 

dos 8 (oito) dias legalmente previstos compromete a participação e o devido processo 

eleitoral. 

 

E a norma do § 1º do art. 42 estabelece: “O registro obrigatório de chapas deverá ser feito 

impreterivelmente até 5 (cinco) dias antes da data marcada para a realização da Assembleia 

Eleitoral”. 

 

Isso inviabilizou qualquer candidatura concorrente, já que, depois da publicação do 

edital, com a disponibilização dos documentos apenas em 28/03/2018, às 18h17, nos dias 

29 (quinta-feira), 30 (sexta-feira), 31 (sábado) e 1º (domingo) NÃO HOUVE 

EXPEDIENTE, tornando impossível, por mais este motivo, o registro da chapa 

concorrente. 
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V – ASSEMBLEIA/REUNIÃO. FINALIDADE DIVERSA. SUBSCRIÇÃO DE 

CHAPA ANTES MESMO DA ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL. 

ILEGALIDADE 

 

Não bastasse isso, tem-se que, o presidente aqui requerido, em verdadeiro abuso de poder, 

valeu-se do cargo para beneficiar a sua candidatura. 

 

Na data de 23 de março, muito antes de marcar a eleição, o presidente convocou todos os 

clubes e ligas (cuja relação das aptas a sufragar apenas o presidente tinha 

conhecimento) para uma reunião, que se tornou pública e notória, conforme notícia em 

anexo (Doc. 08).  

 

Na oportunidade, pasme Excelência, pegando todos de surpresa, instou que 

subscrevessem sua chapa. 

 

Tal medida é evidente abuso de poder. A uma, porque violou o estatuo (art. 47, Parágrafo 

único - A Assembleia Geral não poderá deliberar sobre matéria estranha à Ordem do Dia); a 

duas, porque a reunião por ele marcada teve o único escopo de buscar as subscrições para a 

sua candidatura antecipadamente, com objetivo de posteriormente considerar inválida 

qualquer outra subscrição para chapa concorrente. 

 

Os §§ 3º e 4º do art. 42 do estatuto prescrevem que: 

 

§ 3º - Nenhuma entidade filiada, que esteja qualificada para participar da 

Assembleia Geral Eleitoral, poderá subscrever a apresentação ou firmar o 
pedido de registro de mais de uma chapa concorrente à eleição na FBF.  

§ 4º - Na hipótese de uma mesma entidade filiada subscrever mais de uma 

chapa, só será considerada válida a subscrita constante da chapa que tiver 

sido registrada na FBF em primeiro lugar, consideradas nulas as subscrições 

em duplicidade apostas em outras chapas 
 

Os requeridos se cercaram de todas as cautelas para impedir qualquer concorrência, 

para o que abusaram do poder político. 

 

Como apenas os requeridos detinham conhecimento do colégio eleitoral (lista divulgada 

apenas na noite de 28/03/2018), certamente já providenciaram a subscrição de sua chapa, 

mesmo não tendo dado publicidade à mesma, vez que inexiste uma linha sequer noticiada a 

esse respeito, nem no site oficial, nem na imprensa. Em seguida convocou eleições para logo 
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depois do feriado, evitando que, caso os concorrentes – mesmo com esforço descomunal (pela 

inexistência de tempo hábil, eis que tomara conhecimento do colégio eleitoral na noite 

anterior ao feriado) – conseguissem as subscrições, estas seriam consideradas nulas, pois o 

registro da chapa encabeçada pelo atual presidente ou apoiada por este, já terá ocorrido. 

 

Assim, depreende-se que o processo eleitoral está indelevelmente maculado, justificando a 

tutela jurisdicional requerida, inclusive em caráter de urgência, a fim de que o mesmo seja 

sustado para o restabelecido do devido processo eleitoral, sendo patente a existência de vícios 

intransponíveis, quais sejam: a) o atual Presidente sonega informações ao Requerido que 

são necessárias à transparência do processo eleitoral e à ampla competitividade; b) 

divulga edital nas vésperas de feriado, com a maioria dos dias são não úteis, para 

inviabilizar a inscrição de qualquer outra chapa; C) só divulga os dados que eram para 

ser públicos e necessários à inscrição de outras chapas quando já não seria possível fazê-

lo; d) designa a eleição para período inferior aos 8 (oito) dias estatutariamente previstos, 

contando-se da publicação do último edital. 

 

Há outras irregularidades também intransponíveis. 

 

VI – DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DO 

DIREITO DIFUSO À REGULARIDADE DO PROCESSO ELEITORAL – 

DEVIDO PROCESSO ELEITORAL 

 

É conhecida a adoção, pelo Supremo Tribunal Federal, da doutrina da eficácia direta dos 

direitos fundamentais sobre as relações privadas, construída na Alemanha a partir do 

julgamento do famoso caso Lüth, consoante precedente firmado no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 201.819/RJ, cuja ementa fora acima transcrita. 

 

De outra parte, é ínsito a qualquer ambiente democrático, seja em entidades, associações ou 

instituições privadas ou não, que os que estarão representados pelos eleitos detêm o direito 

difuso à regularidade do processo eleitoral, como uma projeção do devido processo legal 

sobre as eleições. 

 

No caso concreto, releva destacar que, em se tratando de eleição para a entidade máxima do 

futebol baiano, e sendo o futebol um elemento distintivo da cultura nacional, podendo ser 

entendido como uma projeção da nacionalidade, a necessidade de higidez do devido processo 
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eleitoral no âmbito de entidade gestora do futebol, tanto nacional, quanto baiano, é um 

imperativo constitucional. 

 

Desse modo, depreende-se que não se está a tratar de simples e meras eleições em entidade 

privada, tendo a querela nítidos contornos constitucionais em face dos elevados interesses que 

estão em tela e, restando patentes as irregularidades no procedimento eleitoral, exige-se a 

pronta e efetiva tutela jurisdicional. 

 

Primeiro. O edital de convocação das eleições não descreveu o procedimento, inclusive sobre 

impugnações de candidatura.  

 

O Estatuto estabelece que “Só poderão candidatar-se e, consequentemente, serem eleitos 

para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da FBF pessoas maiores de 21 (vinte e um 

anos) e que não tenham impedimentos legais”. 

 

Aliás, o próprio art. 29 do estatuto estabelece que “o mandato de qualquer ocupante da 

Presidência da FBF e dos membros de seu Conselho Fiscal terá a duração máxima de 4 

(quatro) anos, permitida uma única recondução para o mesmo cargo na eleição 

imediatamente subsequente”. 

 

Contudo, o 2º requerido é presidente da FBF desde 2001, vindo de reeleições sucessivas e, 

diante de tais ilegalidades, já se sabe que ele ou a chapa que apoie já estarão eleitos para o 

quadriênio com fim em 2019. 

 

Assim, eventual alegação de que o requerido não está inelegível porque seria a primeira 

recondução após o advento do novo Estatuto, de dezembro de 2017, é de total impertinência, 

eis que qualquer interpretação deve ser guiada pelo sentido que amplie e confira maior sentido 

democrático ao processo eleitoral. 

 

Desde que o requerido se elegeu, reelegendo-se sucessivamente, a FBF se tornou um feudo, o 

último e mais hermético feudo existente no futebol baiano, com prejuízos tanto à 

profissionalização do esporte, como ao interesse público. 

 

Ora, malgrado seja uma entidade privada, é cediço que não pode se esquivar ou se eximir das 

exigências que são ínsitas a qualquer processo eleitoral, que deve ser democrático, justo, 

aberto e transparente, alcançando a referência de devido processo eleitoral. 
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As máculas que o requerido está lançado sobre o pleito, com o desiderato de não haver chapa 

concorrente, desvirtuam completamente a eleição, tornando-a um referendo tirânico baseado 

no receio de retaliações. 

 

Logo, há de se ter estabelecidas as formas e os meios para se impugnar e apurar o 

preenchimento dos requisitos de elegibilidade.  

 

Segundo. O 2º requerido, na condição de candidato à reeleição da reeleição, conduzirá 

pessoalmente os trabalhos. 

 

O § 10 do art. 22 do estatuto da CBF estabelece que um terceiro conduzirá os trabalhos [Ao 

Presidente da CBF, ou seu representante eventual, cumpre a abertura de cada reunião da 

Assembléia, que, em seguida, designará um de seus membros para assumir a Presidência, 

cabendo a este a escolha de um membro do plenário para funcionar como Secretário da 

mesa] 

 

Neste ponto o estatuto da FBF é omisso. E assim, o requerido sempre conduziu os trabalhos, 

em todas as eleições ocorridas e, da mesma forma, conduzirá os trabalhos neste pleito. 

 

Por fim, o estatuto fora modificado com intuito de manter o requerente eternizado no cargo. O 

§2º do art. 44 dispara: 

 

No caso de empate haverá um novo escrutínio entre os colocados em primeiro 

lugar. Persistindo o empate, será considerado eleito, entre os candidatos que 
empataram, em ordem de preferência, aquele que: I - Tenha desempenhado 

cargo na entidade durante a última gestão;  II - Tenha ocupado o cargo de 

maior hierarquia na gestão finda;  III - Tenha desempenhado cargo na 

entidade em outras gestões; IV - Tenha exercido cargo mais elevado em 

entidade filiada; V - Seja o mais idoso. 

 

Tal regra é totalmente ilegal e inconstitucional, pois o fator discriminante privilegia o 

continuísmo e a perpetuação no poder, ao invés de ser neutro quanto a tais aspectos, 

ofendendo o devido processo eleitoral e a isonomia, constantes do art. 5º, caput e inciso LIV, 

do texto constitucional.  

 

Aliás, a CBF rege a matéria de forma diversa, quando estabelece, em seu art. 24, parágrafo 

único, que, em havendo empate, repete o escrutínio e, persistindo, nomeia o mais idoso. 
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Ainda, observa-se que o 2º requerido exigiu que ligas outorgassem procurações para sufragar, 

indicando os outorgados. Diante de arbitrária exigência, os representantes das mesmas, com 

receio de represálias se submeteram a tal comando. E, vale ressaltar, esta forma de agir 

sempre se repetiu em todas as eleições pretéritas.  

 

A despeito do direito do requerente, manifestamente violado, os atos impugnados atingem e 

violam arbitrária e draconianamente os direitos e interesses de toda a coletividade, em face do 

afirmado direito difuso à regularidade do pleito. 

 

VII – DA EXCLUSÃO INDEVIDA DE MEMBROS FILIADOS E INCLUSÃO 

IRREGULAR DE NOVOS  

 

A Liga Quixabeira, ora requerente, sem qualquer aviso prévio, processo administrativo ou 

simples comunicação, foi indevidamente excluída do quadro de filiados da FBF, bem como 

retirado o seu direito de votar e subscrever a ficha de inscrição de chapas. 

 

Conforme provam os documentos anexos, a liga autora estava apta e com a plenitude de seus 

direitos perante a FBF em dezembro de 2017, quando subscreveu a reforma estatutária. 

Contudo, para a surpresa de todos, notadamente dos membros desta liga, a mesma foi retirada 

do rol de filiados aptos a votar no próximo pleito que se aproxima e, via de conseqüência, 

impedida de subscrever requerimento de registro de candidatura para o cargo de presidente. 

 

Ademais, conforme farta documentação ora acostada, não foi somente em relação à liga 

autora que os acionados estão a violar direitos e garantias constitucionais. Diversas outras 

ligas, num total de 32 (trinta e duas), foram retiradas do jogo eleitoral e do quadro de filiados 

da FBF sem o DEVIDO PROCESSO LEGAL, não tendo sido informado sequer o motivo de 

tal exclusão. 

 

Não foi estabelecido e/ou comunicado qualquer tipo de critério ou fundamento para arrimar as 

ilegais exclusões, interferindo diretamente no pleito que se aproxima (03.04.2018).  

 

Os referidos documentos demonstram que diversas ligas foram excluídas do rol de filiadas da 

FBF com direito a votar e subscrever chapas, e, em contrapartida, sem qualquer publicidade 

prévia ou controle dos seus administrados, a FBF, por meio de seu presidente, ambos 

acionados nesta ação, no período correspondente entre a reforma do estatuto (dezembro de 
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2017) e a relação de votantes (28.03.2018) acrescentaram inexplicavelmente novas ligas e 

entidades. 

 

Novamente mostra-se ser mais uma artimanha criada para interferir no processo eleitoral 

iniciado no dia 28.03.18 e encerrado – acaso não haja a imediata atuação do Poder Judiciário 

– no próximo dia 03.04.2018. 

 

Os documentos aqui apresentados também demonstram outras irregularidades na atuação da 

FBF e de seu presidente em relação. Assim, por exemplo, consta como filiadas no estatuto de 

2017 a Liga Desportiva Ipiaú, mas na ata da reforma do estatuto consta a Liga Desportativa 

Rionovence que tem CNPJ registrado em Ipiaú.  

 

Na ata não consta a Liga desportiva Ipiaú, que desapareceu sem qualquer explicação do 

colégio eleitoral da FBF. 

 

Consta, ademais, como filiada no estatuto de 2017 a Liga Santamarense de Futebol, mas na 

ata de reforma do estatuto consta Liga Santamarense de Desportos. 

  

Na ata de reforma do estatuto contam as Ligas de Capela do Alto Alegre e Eunápolis duas 

vezes.  

 

Entre os clubes, constam na ata da reforma do estatuto equipes licenciadas há mais tempo que 

prevê o estatuto para ter direito a participar da assembleia, quais sejam: Eunápolis Esporte 

Clube (20 anos inativo), Barreiras Esporte Clube (14 anos inativo), Sport Clube Camaçariense 

e Guanambi Atlético Clube (5 anos inativos).  

 

Veja, nobre magistrado, que de acordo com os documentos ora colacionados, pode-se 

observar facilmente as seguintes inconsistências quanto ao número de filiados à FBF que 

atuam na vida da entidade, agindo, em muitas vezes, em desconformidade com a lei: 

 

Ligas filiadas (202 ligas) 

Ligas de reforma do estatuto (145 ligas) 

Ligas do colégio eleitoral (121 ligas) 

Ligas que participaram da reforma do estatuto e saíram inexplicavelmente 

do colégio eleitoral (32 ligas) 
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Ligas que não participaram da reforme do estatuto e surgiram no colégio 

eleitoral (8 ligas) 

Ligas que disputaram o intermunicipal de 2017 e foram expulsos do 

colégio eleitoral (8 ligas) 

 

Ante o exposto, considerando as graves irregularidades aqui apontas, acrescido ao desiderato 

de recompor a ordem jurídica perante a FBF e o respeito ao direito da liga autora e demais 

ligas indevidamente excluídas da FBF de participarem do processo eleitoral, inclusive 

subscrevendo chapas e votando, há de ser deferido o pedido liminar inaudatira altera pars no 

sentido de suspender a realização da eleição designada para o próximo dia 03.04.2018. 

 

VIII – PARCIALIDADE DO PRESIDENTE DA FBF. MÁCULA AO 

PROCEDIMENTO ELEITORAL 

 

Em inúmeros momentos o atual presidente da FBF demonstrou influenciar o pleito, 

indiretamente, através de seus conhecimentos internos, e diretamente através da convocação 

de reuniões com o fito escuso de coagir membros a subscreverem a chapa, exclusão ilegais de 

membros filiados e inclusão de novos, sem que tenha sido dado publicidade prévia, entre 

outros ilícitos descritos nesta ação, o que traz mácula ao procedimento eleitoral através de 

abuso de poder político. 

 

Deve ser observado sempre as condutas realizadas minunciosamente aos interesses do 

presidente da FBF, ora requerido, na tentativa de reeleição, uma vez que o mesmo tenta 

empurrar o processo eleitoral como lhes for mais conveniente; situação que deve ser 

combatida pelo Poder Judiciário. 

 

Ora, Exa., mais uma vez o então presidente vem transvestindo o processo eleitoral de modo a 

lhes garantir a recandidatura, facilitando a vitória de sua chapa, e retirando a possibilidade dos 

seus concorrentes de participar do procedimento eleitoral, conduta esta que deve ser 

combatida com fervor. 

 

A parcialidade do atual presidente é notória e patente ao processo eleitoral, razão pela qual 

representa ululante abuso de poder político, tudo isso demonstrado, mais uma vez, através 

deste absurdo em forma de desrespeito ao devido processo legal do procedimento eleitoral, 

com a publicação de edital e prazo para registro justamente no feriado da Semana Santa, 

sendo que a posse está designada para o dia 16/01/2019, unicamente para favorecê-lo. 
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Destarte, a fim de garantir o restabelecimento do legítimo processo eleitoral, há de ser 

deferida medida liminar no sentido de suspender o pleito designado para a próxima 

quarta-feira, dia 03.04.2018. 

  

IX – DA TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

 

O artigo 294 do CPC estabelece que “a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode 

ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. 

 

Por seu turno, o caput do art. 300, CPC, verbera que A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano1 ou o 

risco ao resultado útil do processo. 

 

O artigo 5º, inciso LXXVIII da CF diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. (Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, DOU 

31.12.2004). 

 

A plausibilidade (probabilidade) jurídica (“fumus boni juris”) e relevância das alegações da 

postulação mostram-se fortes e irradiantes.  

 

Não se pode permitir que, ao abuso do poder, sejam afastadas as regras democráticas, diante 

das arbitrariedades praticadas pelo 2º requerido, na condição de presidente. A estratagema 

utilizada pelo 2º requerido, no intuito de impedir concorrência e perpetrar-se no poder, clama 

por intervenção judicial urgentíssima. 

 

Violou todas as normas procedimentais previamente estabelecidas para conseguir ser 

candidato único. 

 

Da mesma forma, a presença do periculum in mora é pujante.  

 

                                                           

1 Ou do ilícito. 
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As labaredas do bom direito repousam ainda no fato de que, quando convocou a eleição 

(terceira publicação), não existia mais tempo hábil para o requerente – nem qualquer outro 

candidato – pudesse registrar sua candidatura e, muito menos, para conseguir as subscrições, 

já que a lista das ligas aptas foi divulgada no apagar das luzes. 

 

Com isso, a eleição ocorrerá dia 03/04/2018, sem permitir qualquer concorrência. E, se o 

pleito ocorrer nestas condições, será efetivamente nulo.  

 

A demora na prestação jurisdicional impedirá o resultado útil do processo, permitindo que 

danos irreparáveis sejam concretizados, ferindo, irreversivelmente, direitos fundamentais e 

coletivos. 

 

O art. 9º do CPC estatui: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida”. Contudo, o Parágrafo único do referido dispositivo dispara: “O 

disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência. ” 

 

A tutela de urgência não pode ser eliminada onde é necessária para evitar um prejuízo 

irreparável, como no caso, conforme as lições a seguir: 

 

O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva - ou o direito fundamental 

de ação: - garante o direito à tutela urgente, aí inserido o direito à liminar 
inaudita altera parte. Embora aí exista limitação do direito de defesa, não há 

violação do seu núcleo essencial, uma vez que a liminar é, pela sua própria 

essência, provisória. A provisoriedade da liminar permite que o réu apresente 

defesa e recurso contra o seu deferimento. (Novo curso de processo civil: 

teoria do processo civil, volume 1, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 
p. 392)  

 

Como o tempo é concomitantemente inerente à fisiologia do processo e fonte 

de dano ao autor que tem razão no seu pleito, é necessário distribuí-lo de 

acordo com determinados critérios ao longo do seu desenvolvimento. Do 

contrário, corre-se o risco de o autor ter que invariavelmente pagar pelo 

tempo do processo – independentemente da urgência na realização da tutela 

do direito ou da evidência da posição jurídica que defende em juízo -, com 

evidente violação do princípio da igualdade (arts.5º, I, da CF/1988,e 7.° do 

CPC). (Novo curso de processo civil: Tutela dos Direitos Mediante 

procedimento comum, volume 2, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p 198) 
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Postergar a prestação jurisdicional para momento posterior ferirá o devido processo justo, 

adequado e equitativo, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF, art. 9º, parágrafo único, inciso I e II, CPC) e da tempestiva prestação jurisdicional. 

 

A ocorrência de lesão grave e de difícil reparação salta aos olhos. 

 

Lecionam insistentemente os melhores processualistas que "Se é grande o risco de dano, as 

exigências quanto à plausibilidade se atenuam; se é mínimo o risco de dano, maiores devem 

ser as exigências no tocante ao convencimento sobre a plausibilidade do direito. Assim, 

havendo risco de dano certo, evidente, só a certeza e a evidência da implausibilidade do 

direito legitima indeferir-se a cautela". 

 

E é exatamente esta força da vibrante presença do periculum in mora que autoriza, por si só, 

a concessão da liminar postulada. Mas, como dito, a plausibilidade jurídica do pedido 

mostra-se presente e fortíssima. 

 

Inexiste perigo inverso. Cumpre destacar a ausência de prejuízo à parte ex adversa com a 

suspensão da eleição, na medida em que a posse está designada para o dia 16/01/2019 e há 

muito tempo até o final do mandato da atual diretoria (31/12/2018). 

 

Inclusive, bom destacar que o estatuto diz em seu artigo 41 que a “Assembleia Geral, de 

natureza eleitoral, reunir-se-á quadrienalmente, nos 12 (doze) meses anteriores...”. Ou seja, o 

estatuto não determina que a eleição tem que ser realizada no mês de abril.  

 

Por isso, razoável, proporcional e jurídico que se suspenda a eleição, convocada com inúmeras 

irregularidades praticadas dolosamente com intuito de impedir a concorrência, para que seja 

realizada posteriormente, após sanadas as irregularidade indicadas. 

 

Presentes o fundado receio de dano irreparável e a forte convicção de que tanto as quaestiones 

facti como as quaestiones iuris garantem a procedência final do pedido (probabilidade do 

direito), REQUER, seja concedida tutela provisória satisfativa de urgência, inaudita 

altera pars, para determinar a suspensão imediata da eleição convocada para eleger os 

cargos de  Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal da FBF para o mandato quadrienal 

de 16/01/2019 a 16/11/2023, designada para 03/04/2018. 

 

Seja determinada a intimação imediata, inclusive por oficial de justiça e telefone. 
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Sejam fixadas astreintes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dias para caso de 

descumprimento. 

 

X – DO PEDIDO 

 

EX VI POSITIS, por tudo mais que dos autos consta e à luz dos dispositivos legais 

concernentes à espécie, REQUER que V. Exa. se digne de deferir o que segue pedido: 

A. Seja concedida tutela provisória satisfativa de urgência nos termos 

requeridos alhures. 

B. Sejam os requeridos citados, a primeira através do endereço constante 

no cadastro obrigatório no sistema de processo em autos eletrônicos 

(art. 246, § 1º, CPC) ou, inexistindo, sejam ambos citados no endereço 

declinado acima, através de oficial de justiça para apresentarem defesa 

no prazo de lei (art. 335, CPC), sob pena de revelia (art. 344, CPC), 

considerando a desnecessidade da audiência de conciliação (art. 334, 

CPC), pois o direito questionado não permite a autocomposição; 

C. Seja declarada a nulidade das chapas registradas para a eleição 

designada para 03/04/2018, inclusive a encabeçada pelo 2º requerido, 

que tenha a sua participação ou que seja por ele apoiada, se for o caso, 

visto que, criaram situações que impediram que chapas concorrentes 

também fossem apresentadas. 

D. Seja declarada a nulidade do edital de convocação das eleições para 

Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal da FBF para o mandato 

quadrienal de 16/01/2019 a 16/11/2023, designada para 03/04/2018, 

visto que não atendeu às normas previamente estabelecidas, impedindo 

a livre concorrência e o exercício da democracia. 

E. Sejam os requeridos condenados na obrigação de fazer, consistente em 

divulgar imediatamente no sítio eletrônico, comprovando nestes autos: 

(a) a relação de todas as ligas existentes (b) as ligas que estão aptas a 

comporem o colégio eleitoral nesta data; (c) as ligas que já 

conquistaram Título de Campeã de Torneio e Campeonato 

Intermunicipal de Futebol, a partir de 1957 até o ano fluente antes de 

convocar novas eleições, (d) as ligas que, até a presente data, 

apresentam pendências financeiras junto à FBF e à justiça 

desportiva e, assim, estão impedidas de comporem o colégio eleitoral; 
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(e) as ligas que credenciaram representantes (inclusive por procuração), 

para sufragar na eleição convocada; (f) o motivo pelo qual mais de 50 

ligas estavam aptas para votar na reforma do Estatuto e deixaram de 

estar para a eleição a ser realizada. 

F. Sejam os requeridos condenados na obrigação de fazer, consistente em, 

só convocar eleições, no mínimo, 15 (quinze) dias depois da divulgação 

das informações pedidas na alínea anterior e, ainda, ao fazer, obedecer 

aos prazos e regras do estatuto, bem como fixar as regras de 

impugnações das candidatura, tudo a fim de permitir que possa haver 

registro de candidatos de oposição. 

G. Seja o 2º requerido impedido de concorrer à reeleição da reeleição, por 

conta da norma do artigo 292 e 42,§ 53º, ambos do Estatuto da FBF. 

H. Seja declarada a nulidade de todas as subscrições realizadas pelo 

colégio eleitoral para a chapa do 2º requerido, pois obtida em 

verdadeiro abuso de poder político, pois convocados para tratar de 

assunto diverso, os representantes das ligas foram obrigados a 

assinarem as subscrições. 

I. Seja declarada nula e sem qualquer efeito a eleição caso realizada na 

data de 03/04/2018. 

J. Seja declarada a nulidade das procurações outorgadas pelas ligas para 

que as pessoas indicadas pelos 2º requerido sufraguem nas eleições. 

K. Seja deferida a produção de prova testemunhal, pericial, documental e 

emprestada, bem como a apresentação do rol de testemunha, nos termos 

do art. 357, § 4º, CPC; 

L. Seja deferida a juntada de documentos supervenientes e em contraprova 

(art. 435, CPC); 

M. Seja deferida a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do 

art. 438, I e II e art. 396, ambos do CPC, para, no caso concreto, 

permitir a efetivação do princípio da igualdade, eis que, a produção da 

prova torna-se excessivamente difícil para o requerente. 

N. Sejam os requeridos intimados, nos termos do art. 438, I e II e art. 396, 

ambos do CPC, para trazerem aos autos, sob pena de confissão; (a) a 

                                                           

2 Art. 29 - O mandato de qualquer ocupante da Presidência da FBF e dos membros de seu Conselho Fiscal terá a 
duração máxima de 4 (quatro) anos, permitida uma única recondução para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente. 
3 § 5º - Só poderão candidatar-se e, consequentemente, serem eleitos para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da FBF pessoas maiores de 21 (vinte e um anos) e que não tenham impedimentos legais. 
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relação de mandatos consecutivos de Presidente da FBF exercido pelo 

segundo requerido; (b) a relação de ligas credenciaram representantes 

para votarem substituindo os presidentes, na eleição de 03/04/2018, 

indicando a data do credenciamento; (d) a relação de ligas que nas duas 

últimas eleições sufragaram através de procurações. 

O. Sejam condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

de sucumbência, correspondente a 20% sobre o valor da causa. 

 

X - VALOR DA CAUSA 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

É o que se impõe para que se cumpra o que manda o ORDENAMENTO JURÍDICO e se faça 

JUSTIÇA. 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

Salvador, 31 de março de 2018 

 

Janjório Vasconcelos 

OAB/BA 16.651 

 

Gustavo Mazzei Pereira 

OAB/BA 17.397 

 

Miguel Calmon Dantas 

OAB/BA 19.260 

 


