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Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento Comum - Defeito, Nulidade Ou Anulação / Ato Ou Negócio Jurídico   
Autor: ISAMAR PESSOA RAMALHO 
Réu: CONVENÇÃO GERAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO BRASIL 
Réu: JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA JUNIOR  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Thomaz de Souza e Melo 

 
Em 06/03/2017 

 
 
 

Decisão               
 
1 - Defiro JG, tendo em vista os documentos acostados pela parte autora, que dão conta de sua 
incapacidade de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu 
sustento. Anote-se onde couber. 
 
2 - Trata-se de ação de ordinária movida por ISAMAR PESSOA RAMALHO em face de 
CONVENÇÃO GERAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO BRASIL e JOSÉ WELLINGTON 
BEZERRA DA COSTA JUNIOR em que alega, em apertada síntese, que o 2º réu se candidatou a 
cargo da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal do 1º réu embora fosse, no momento do registro da 
candidatura, inelegível. Alega que a causa de inelegibilidade veio a ser sanada posteriormente de 
forma irregular, tendo a 1ª ré deferido o registro da candidatura do 2º réu. 
 
Requer, em tutela de urgência, a suspensão do ato da 1ª que deferiu a candidatura do 2º réu, com 
o consequente impedimento de o 2º réu concorrer nas eleições de 09/04/2017. 
 
À fl. 107, determinou-se que a parte autora trouxesse cópia da inicial dos autos de nº 
0027625-85.2017.8.09.0034 para fins de verificação de eventual causa de modificação da 
competência para julgamento do feito. 
 
Inicialmente, quanto à competência deste Juízo para processamento e julgamento da presente 
demanda, é importante destacar que,  a despeito da aparente conexão dos feitos, e até 
prevenção do Juízo de Corumbá de Goiás, entendo que eventual declínio, neste momento, 
mostra-se inapropriado. Isto porque, conforme se percebe dos documentos anexados, bem como 
de pesquisa realizada por este magistrado na internet, inúmeras foram as ações pulverizadas ao 
redor do país, contestando a candidatura do segundo réu. Não se tem notícia, ainda, de quantas 
ações foram ajuizadas, sequer qual delas estaria a prevenir o respectivo Juízo. Nesse passo, e 
considerando-se a urgência do provimento liminar requerido, entendo de boa cautela a apreciação 
imediata do pedido liminar formulado, postergando-se a análise de eventual modificação da 
competência. 
 
Até porque, ao que tudo indica, a demanda parece ter sido corretamente ajuizada perante o Juízo 
Regional de Madureira pelo autor da presente demanda, pois, aplica-se in casu a regra geral do 
art. 46, c/c § 4º do CPC.  
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Nesse sentido, em que pese não caber a este Juízo análise acerca da competência de Juízo de 
outra comarca , não se vislumbra  razão para o ajuizamento de ações no foro do domicílio do 
autor, se inaplicável as regras do Estatuto Consumerista. 
  
Assim, não me parece razoável, neste momento, o declínio de competência. Pelo menos não 
antes da apreciação da liminar e da vinda das contestações dos réus.  
 
Dito de outra forma, aguardar o trâmite natural da Justiça, que exigiria a remessa dos presentes 
autos para outro Estado da Federação, poderia inviabilizar o acesso da parte autora a um pronto 
provimento jurisdicional, ferindo uma das mais basilares garantias de nosso ordenamento jurídico. 
 
Passo, então, à análise do mérito da tutela provisória de urgência. 
 
A tutela de urgência somente pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia sobre o 
caso sub judice, verifica haver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC/15). 
 
O CPC, portanto, permite ao magistrado antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
requerida, observados os requisitos dispostos na lei. 
 
Conforme se depreende da leitura da inicial, o 1º réu teria deferido o registro da candidatura do 2º 
réu ao cargo de Presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, muito 
embora, ao tempo do pedido, o 2º réu fosse inelegível ao cargo por conta de vedação expressa 
contida no Estatuto da CGADB - art. 11, parágrafo único (fl. 140). 
 
Nesse passo, afirma o autor com base na jurisprudência eleitoral sobre o tema, as causas de 
inelegibilidade deveriam ser aferidas quando do pedido do registro de candidatura, não podendo 
eventuais falhas nesse ponto serem posteriormente sanadas. 
 
Segundo a autora assim teria sido feito, pois o 2º réu, notificado a demonstrar sua 
desincompatibilização com o cargo na CPAD que ocupava, teria requerido uma licença retroativa à 
data do pedido do registro de candidatura. 
 
Inicialmente, é fato que a jurisprudência eleitoral sobre o tema indica que as condições de 
elegibilidade e causas de inelegibilidades devem estar presentes no momento do pedido do 
registro.  
 
Assim se decide em consonância com o art. 11, § 10 da Lei 9504/97, que afirma, in verbis, que "as 
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da 
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, 
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade". 
 
Contudo, entendo que os rigores da Lei eleitoral são apropriados para a extrema relevância do 
tema de que trata, relativo à escolha dos representantes do povo para os cargos eletivos, 
instrumentalizando o princípio democrático. 
 
Embora não se esteja aqui a advogar a irrelevância do tema sub judice, é certo que não se pode 
pretender sejam as eleições de pessoas jurídicas privadas dotadas do mesmo rigorismo formal, 
sendo certo que estamos diante de interesses privados e não públicos, em que pese as 
dimensões e relevância social da instituição primeira ré.  
 
Não por outro motivo, entendo que as leis eleitorais, embora possam ser aplicadas em alguma 
medida em eleições ocorridas em âmbito privado, devem sê-lo em caráter meramente subsidiário, 
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tendo em conta o Princípio da Autonomia da Vontade que rege as relações civis, consubstanciado, 
no presente caso, nos atos normativos internos da entidade ré. 
 
Dessa forma, aplicáveis ao caso e às relações entre os associados da ré, de forma integral, a 
normatização da associação sobre o tema, o que engloba o Regimento Interno de fls. 27/58, o 
Estatuto de fls. 137/162, o edital de convocação de fls. 59/61 e as resoluções de fls. 67/87. 
 
Em caso de eventual dúvida ou lacuna existente, deve a própria Comissão Eleitoral da Associação 
decidir, sanando-as, conforme norma que se depreende dos arts. 82 e 83 do Estatuto (fl. 159), 
privilegiando-se assim a autonomia privada no que tange às questões interna corporis. 
 
Dito de outra forma, parece-me inaplicável ao caso o disposto no art. 11, § 10 da Lei 9504/97, de 
maneira que se o candidato foi capaz de se desincompatibilizar do cargo que ocupava dentro do 
prazo previsto no edital para registro da candidatura, óbice não há para o deferimento de seu 
pedido. Muito pelo contrário, é importante ter em mente que quanto maior o número de 
candidatos, maior a legitimiação democrática do processo, desde, é claro, que não se esteja a 
cometer ilegalidades que exijam a pronta manifestação do Poder Judiciário.  
 
Ademais, é certo que o art. 47 do Regimento Interno, em interpretação conjunta com o art. 19 da 
Resolução nº 01/2016, parece permitir que eventuais falhas ou omissões no pedido de registro 
possam ser posteriormente sanadas em não havendo prejuízo. 
 
De todo modo, ainda que se entenda que o art. 55 do Regimento Interno - fl. 40 - o e art. 15 da 
Resolução nº 1/2016 determinem que as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no 
momento do pedido do registro de candidatura, é fato que não houve comprovação nos autos 
acerca de diversos fatos sensíveis à tese autoral. 
 
Não foi trazida à análise a notificação supostamente enviada pela Comissão Eleitoral ao candidato 
inelegível, bem como não foi adunada o Pedido de Licença do Cargo de Presidente do Conselho 
Administrativo da CPAD, a despeito do que se informa à fl. 05. 
 
Portanto, não só o direito material invocado não milita em favor do autor, como também as provas 
carreadas aos autos impedem qualquer comprovação do alegado.  
 
Não há como assegurar, portanto, que de fato houve alguma irregularidade no pedido de registro 
do 2º réu, o que desautoriza a concessão da medida de urgência, notadamente diante de seu 
caráter de evidente irreversibilidade, uma vez últimadas as aleições. 
 
Por fim, cabe enfrentar a alegação autoral de que o segundo réu, ainda que não se entenda pela 
ilegalidade formal do deferimento de seu registro a candidato, continua a exercer o cargo de 
presidente do CPAD, em afronta à vedação contida no art. 11, parágrado único do Estatuto Social. 
 
Tal regra visa, certamente, à promoção da isonomia entre os candidatos, evitando que aqueles 
que detêm cargos na alta administração dos órgãos internos da CGADB deles se valham para se 
promover, quebrando o necessário equilíbrio eleitoral. Também aqui, parece-me frágil a tese 
autoral, ao menos num juízo de cognição sumário. Vejamos. 
 
Argumenta a parte autora na inicial (fls. 5/6) que, mesmo ultrapassada a questão relativa à 
desincompatibilização retroativa, o 2º réu continua no exercício no cargo de Presidente do 
Conselho Administrativo da CPAD. 
 
Traz como provas desse fato algumas revistas publicadas pela CPAD em que o 2º réu continua 
assinando como Presidente, bem como uma consulta ao quadro de sócios da CPAD, em que 
ainda figura o 2º réu como ocupante do referido cargo. 
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Ora, os documentos de fls. 62/64 não demonstram o fato alegado em Juízo, pois não se pode 
assegurar o exercício do cargo pelo 2º réu em função do mero fato de constar como presidente na 
referência editorial das revistas. Para que se conceda liminar tal como pleiteada, que se reveste de 
incontestável gravidade e irreversibilidade, já que priva o segundo réu de participar das eleições, 
imprescindível que haja prova robusta de que o candidato continua a ocupar e valer-se de seu 
cargo, desequilibrando o processo democrático de escolha dos representantes da primeira ré. O 
fato de constar seu nome em algumas revistas editadas pela Casa Publicadora é indício 
insuficiente, diante da gravidade da medida que se requer. 
 
Destarte, nada se pode afirmar a respeito da efetiva falta dos requisitos de elegibilidade quando do 
pedido do registro da candidatura, à míngua de documentos que comprovem os fatos alegados, 
bem como não restou devidamente demonstrado que o 2º réu continua no exercício de cargo em 
relação ao qual se impõe vedação na participação da eleição. 
 
À conta do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. 
 
2 - Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência 
liminar do pedido, designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2017 às 13:20h, na forma do 
artigo 334 do CPC/15.  
 
Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC/15), para que compareça(m) à 
audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, 
cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade 
de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8º, CPC/15).  
 
Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será 
de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC/15).  
 
Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, 
CPC/15), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à 
dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8º, CPC/15).  
 

Rio de Janeiro, 07/03/2017. 
 
 

Thomaz de Souza e Melo - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Thomaz de Souza e Melo 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4AHA.TADV.MTPE.1EDL 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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