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DECISÃO

 

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer,  com fundamento no direito  de  acesso à

informação, requerendo, em sede de tutela antecipada inaudita altera pars, a entrega de

cópia integral da Prestação de Contas da parte demandada, Federação Norteriograndense

de Futebol  – FNF, relativa ao exercício financeiro 2016,  incluídos todos os documentos

contábeis e demonstrações financeiras, inclusive os comprovantes de receitas e despesas

relativas ao aludido período, de Janeiro/2016 a Dezembro/2016.

Para subsidiar o seu pedir a parte autora acostou documentos.

É o que, para o pleito liminar, interessa relatar. Decido.
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Relativamente a pretensão da concessão da tutela de urgência, cabe observar que as

tutelas provisórias, inclusive as antecedentes, foram importantíssimos instrumentos jurídicos

de  materialização  de  direitos,  isto  se  dando  pela  possibilidade  de  o  magistrado,

ponderadamente e diante de cada caso concreto, alterar a balança do tempo da resolução

da lide em favor da parte que apresentasse, em juízo de cognição sumária, melhor direito

aparentemente,  corrigindo  a  distorção  do fator  tempo,  natural  ao  processo  e

amadurecimento da causa a ser decidida, pesar unicamente em desfavor do autor.

A  perspectiva  da  antecipação  da  tutela  final,  assim,  revelou-se  um  instituto  que

alterou o vértice da geometria processual, permitindo que à luz de cada situação concreta o

juízo pudesse assegurar provisoriamente o direito àquele que, já de início, denote  forte

prognose  de  êxito  processual,  inclusive,  se  o  caso,  em provimentos  jurisdicionais sem

prévia audiência da parte adversa.

Tal concepção, não obstante ser extremamente salutar para o conceito de efetividade

da jurisdição, necessita de ponderação, em vista a práxis forense das varas cíveis revelar

que a tutela provisória, com dispensa de ouvida da parte ré, virou uma espécie de regra

absoluta e não a exceção fundamentada que deveria ser.

Não é desarrazoado, ainda, lembrar que tais provimentos jurisdicionais inaudita altera

pars se dão com base em versões unilaterais e naturalmente parciais da parte litigante

autora, não raro com seletividade documental que, embora se possa compreender como

algo natural aos interesses do litigante, é fato que deve redobrar o cuidado do aplicador da

lei. Cuidado este agora corporificado no Código de Processo Civil vigente no caput dos seus

artigos 9º e 10º, verbis:

 

Art.  9o Não se proferirá  decisão contra  uma das partes  sem que ela  seja

previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
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I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de

se manifestar,  ainda que se trate de matéria  sobre a qual  deva decidir  de

ofício.

 

Resultou, portanto, explicitamente posto pelo legislador instrumental a importância do

primado do contraditório na materialização da jurisdição, somente podendo quebrantar-se

este matiz quando se tenha demonstração segura de que a prévia ouvida a parte ré é capaz

de aniquilar o direito provável do autor.

Não se objete o presente raciocínio, para o feito em exame, alegando-se se estar

diante de pleitos de tutela provisória, vez que estes também são institutos processuais e

estariam exceptuados da regra processual do contraditório prévio.

É que, para tal juízo de valor, não se deve se contentar com a catalogação do pedido

autoral como o único vetor justificador da abdicação da regra do contraditório prévio; esta

catalogação, também individual e fulcrada na unilateralidade da manifestação de apenas

uma das partes,  tem que se  justificar  no  caso concreto,  sem o  que,  o  deferimento  da

providência  inaudita  alterar  pars  revelar-se-á  temerária,  sendo  mesmo  vedada  pelo

legislador instrumental.

Trazidas tais ponderações para o caso em exame, força é compreender que a prévia

manifestação da parte ré sobre os atos contrários ao direito  que lhe são imputados na

exordial é condição sine qua non a qualquer análise jurisdicional  que se pretenda fazer

sobre os fatos constitutivos da causa petendi examinada.
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É que conforme se observa pela documentação juntada aos autos pela parte autora,

a parte ré respondeu a sua solicitação de fornecimento de cópia integral de publicação de

prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 (Documento ID 10369157),

informando-lhe o cumprimento da exigência legal de divulgação pública de suas contas até

o dia 30 de abril do ano subsequente, esclarecendo o atendimento antecipado dos pedidos

da demandante. Informou, ainda, que o teor do referido balanço financeiro pode ser obtido

por intermédio de acesso ao link que forneceu.

Assim,  tendo  em vista  que  o  demandado,  pelo  que  se  verifica  das  informações

acostadas aos autos e até o presente momento processual, atendeu as exigências legais da

feitura  e  publicização  das  contas  por  intermédio  de  divulgação  de  balanço  financeiro,

conforme, inclusive, se depreende do Edital 01/2017 (ID 10369198), não se mostra cabível

a  concessão  da  tutela  pretendida  ante  a  desnaturação  da  alegação  de limitação  ou

impedimento ao acesso as contas da Federação Norteriograndense de Futebol.

Daí que não se pode dizer, ao menos na cognição inicial que ora se procede, aferível

a  partir  da  exclusiva  narrativa  autoral  e  documentos  que  apresentou,  uma situação  de

prognose  da  pretensão  jurídica  invocada,  prejudicando-se  o  provimento  antecipatório

provisório, máxima quando se intenta este sem a necessária e recomendável ouvida da

parte ré.

Isto  posto,  indefiro  a  tutela  provisória requerida  na  exordial  e  determino  o

encaminhamento do feito ao Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos -

CEJUSC, com o  fito  de  ser  ter  a  realização  de audiência  preliminar  de  conciliação  e

mediação  na  forma  do  artigo  334  do  Código  de  Processo  Civil  vigente,  abrindo-se  a

oportunidade de em não obtida a conciliação, após a colheita da manifestação de ambas as

partes,  se ter  melhor  aquilatada pelo juízo a necessidade,  efetiva,  de uma antecipação

provisória de tutela, o que ab initio não se pode afirmar.

Cite-se e intime-se a parte ré, ficando as partes cientes de que o comparecimento

na audiência é obrigatório, sendo a ausência injustificada considerada como ato atentatório

à  dignidade  da  justiça,  sancionada  com  pena  de  multa,  devendo  as  partes,  ainda,
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comparecerem, por si ou procurador com poderes de negociar e transigir, acompanhadas

de advogado.

Conste do mandado de citação e intimação que o prazo de defesa será contado a

partir da realização da audiência de conciliação ou de mediação, atendidas, no que for o

caso, as demais prescrições do artigo 335 do Código de Processo Civil, e a ausência de

contestação implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada

na petição inicial.

A audiência de conciliação deverá ser agendada pela Secretaria Judiciária deste juízo

da 18ª Vara Cível, junto ao sistema Pje e em conformidade da pauta disponibilizada, o que

deverá preceder a expedição do mandado de citação e intimação da parte ré, de forma que

por ocasião da cientificação da lide já reste o demandado também intimado da data da

audiência.

Não solucionado o litígio por acordo inicial das partes e apresentada contestação,

intime-se  o  autor  para  réplica  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  artigo  351  do  Código  de

Processo Civil, vindo concluso após.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Natal, 15 de maio de 2017.

 

Pedro Rodrigues Caldas Neto

Juiz de Direito

(Documento assinado por Certificação Digital)

Imprimir

https://pje.tjrn.jus.br/consulta1grau/ConsultaPublica/DetalheProce...

5 de 5 15/05/17 20:27


