
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE JUIZ DE FORA

2ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora

Rua Marechal Deodoro, 662, Centro, JUIZ DE FORA - MG - CEP: 00000-000

PROCESSO Nº 5022571-29.2019.8.13.0145

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

ASSUNTO: [Associação]

AUTOR: OSWALDO GUILHERME RIBEIRO, JOAO BATISTA NOGUEIRA DELVAUX, CLOVES MOURA SANTOS

RÉU: TUPI FOOT BALL CLUB

              Vistos etc.

 

                    Considerando as alegações da parte Requerida e, em especial, do Assistente Listisconsorcial,
lançadas no  entendo que neste momento processual   a tutela antecipada deferida no ID 96864485, ID

, vem produzindo ao Clube TUPI FOOT BALL CLUB, mais resultados negativos do que87252416
positivos.

            Digo isto porque a função social do esporte está deixando de existir e não cabe ao Poder Judiciário
mitigar o exercício de tal direito, ainda que na tentativa de salvaguardar a lisura de um processo eleitoral.

           O que se deve ter em mente, neste momento procedimental, que tradicionalmente o Clube possui
torcida que o apoia e o acompanha durante as competições, e participa de torneios de grande publicidade.
Possui também várias fontes de receitas, tais como bilheteria de seus jogos e demais eventos, acordos com
outras empresas, o que inclui propagandas e outras formas de patrocínio, recebe mensalidades e
contribuições de sócios que frequentam a instituição e usam as suas instalações e assim se sustenta.

                       A ausência de uma gestão legitimamente eleita pelo voto, na forma do regulamento interno,
ocasiona desequilíbrio na sua estrutura organizacional e no fomento de suas atividades fins.

            Diante desse quadro de fatores e em respeito à soberania do voto da maioria, uma vez que a chapa
vencedora JR2020 obteve 266 votos, em tese válidos e a chapa SOS TUPI recebeu 130 votos, num total
de 401 eleitores votantes, ocasionando uma diferença de 136 votos a mais para a chapa vencedora, é que 
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   a decisão lançada no , estando automaticamente autorizada a posse da chapaREVOGO ID 96864485
vencedora JR 2020,   nos termos do regulamento. Tal deliberação   não impedirá a detida apuração de
eventuais irregularidades existentes no processo eleitoral, que possam, inclusive, dificultar a
administração do Clube.

            Em consequência fica também  a decisão judicial lançada no  dosREVOGADA ID 90787846,
autos nº , ficando dispensada do  de Presidente Executiva Provisória - a5024308-67.2019.8.13.0145 munus
Sra. Miryan Carneiro Fortuna Freguglia - do clube TUPI FOOT BALL CLUB.

            Junte-se cópia desta decisão nos autos de nº 5024308-67.2019.8.13.0145.

            Intimem-se as partes desta decisão, com a urgência que o caso requer.

            Intime-se a Sra. Miryan Carneiro Fortuna Freguglia, nos autos de nº 5024308-67.2019.8.13.0145.

            No mais, cumpridos todos os atos desta decisão, dê-se vista ao Requerente acerca da contestação e
documentos juntados pelo Assistente Litisconsorcial.          

            Cumpra-se

 

            

 

            

                                                Ivanete Jota de Almeida

                                                    Juíza de Direito

 

JUIZ DE FORA, 12 de dezembro de 2019
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