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Classe/Assunto: Tutela Antecipada Antecedente - Eleição / Associação   
  
Requerente: RICARDO BARBOSA 
Requerente: CYRO MARQUES DELGADO 
Requerido: MIGUEL CARLOS CAGNONI 
Requerido: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUATICOS 
Representante Legal: MIGUEL CARLOS CAGNONI 
Interessado: LEONARDO GOMES DE DEUS 
Interessado: JÉSSICA NOUTEL GONÇALVES 
Interessado: TAMMY GALERA TAKAGI 
Interessado: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROSA 
Interessado: RUDÁ FRANCO 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Paulo Roberto Correa 

 
Em 08/02/2018 

 
 
 

Decisão               

 
                  Considerando as manifestações da parte ré e do amicus curiae, bem 
como a iminência da realização da eleição marcada para o dia 28/02/2018 e do prazo 
fatal estipulado pela FINA para a realização de novas eleições, merece ser reapreciado o 
pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora. 
 
                  O presente caso envolve a suspensão do processo eleitoral da CBDA, 
até que sejam corrigidos os vícios insanáveis apontados pelos demandantes. Conforme 
se extrai do decisum de fls. 182/185, tendo verificado este juízo, em sede de cognição 
sumária, a presença dos alegados vícios, não se podendo olvidar ainda do risco da FINA, 
entidade mundial máxima no que tange aos desportos aquáticos, manter a sua postura 
de não reconhecer o Presidente eleito para gerir a CBDA, e, consequentemente, os 
atletas brasileiros não poderem participar de competições internacionais, este juízo 
determinou a suspensão do processo eleitoral. 
 
                  Nesse contexto, não houve a realização da eleição marcada para o dia 
20 de dezembro de 2017. 
 
                  Após o oferecimento da contestação de fls. 190/211, bem como da 
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admissão da Comissão Nacional de Atletas da Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticos na qualidade de amicus curiae, a 2ª ré juntou aos autos novo edital de 
convocação de eleições (fls. 437/438). 
 
                  Segundo a Confederação, o mencionado documento atende às normas 
estatutárias, às normas legais, e aos regulamentos da FINA.  
 
                  Sobre as exigências da Federação Internacional de Natação - FINA, 
cumpre tecer algumas considerações.  
 
                  A FINA, como muitas outras Federações Internacionais, por exemplo, a 
FIFA e a FIFA, possui Estatuto e regulamentos próprios e detém o poder de organizar 
alguns dos eventos esportivos mais importantes do mundo, e, em contrapartida, exige 
das Confederações filiadas o cumprimento de certos requisitos.  
 
                  Acrescente-se ainda que o próprio Estatuto da CBDA reconhece a 
importância dos regulamentos da FINA, especialmente em seu artigo 90, in verbis: 
 
                  "Art. 90 - Ficam fazendo parte integrante deste estatuto as normas da 
FINA, e no que ao mesmo se aplicar as disposições contidas na legislação federal." 
 
                  O não cumprimento de alguma dessas condições por parte de uma 
Confederação Nacional pode impedir que os atletas daquele país participem de 
competições de enorme relevância e que servem de preparação para os Jogos 
Olímpicos. Sendo assim, o cumprimento das normas da FINA não deve ser vista como 
uma mera formalidade, mas sim como algo de fundamental importância para as 
Confederações Nacionais de Desportos Aquáticos, sob pena, inclusive, de restarem 
esvaziadas as suas funções e os seus objetivos.  
 
                  Voltando ao foco da presente demanda, após análise detida do 
instrumento de fls. 437/438, entendo que assiste parcial razão à 2ª ré. 
 
                  Antes, contudo, de uma análise mais aprofundada sobre o assunto, 
cabe tecer algumas considerações sobre o novo Estatuto da CBDA, aprovado na AGE de 
22/08/2017, e sobre possível conflito entre as suas normas e os dispositivos do 
Regimento Interno da CBDA. 
 
                  Na ação que tramita em apenso, este juízo, tendo constatado que as 
alterações estatutárias que seriam submetidas à aprovação da AGE marcada para o dia 
28/09/2016 não preenchiam os requisitos do Regimento Interno da CBDA vigente à 
época, notadamente o interstício de dois anos da última alteração, e a limitação temática 
das modificações, que somente poderiam ter como objetivo o cumprimento da legislação 
vigente, proferiu a decisão que consta de fls. 181/182 dos autos em apenso. 
 
                  No citado decisum, determinou-se que qualquer alteração no Estatuto 
da CBDA deveria ser submetida ao crivo deste juízo. 
 
                  Em que pese o desrespeito ao comando judicial, visto que este juízo 
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não foi informado sobre a AGE realizada no dia 22/08/2017 e que aprovou o novo 
Estatuto da instituição, deve ser reconhecida a validade e a eficácia das normas nele 
estabelecidas, visto que superados os óbices temporais e temáticos que originaram a 
demanda que tramita em apenso, bem como porque chancelado pela FINA, que enviou 
um representante à Assembleia.  
 
                  Sobre eventual conflito entre as normas previstas no Estatuto e no 
Regimento interno da CBDA, tratando-se de normas de mesma hierarquia, cumpre 
aplicar-se, por analogia, o disposto no artigo art. 2º, §1º da LINDB, in verbis: 
 
                  "Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que 
outra a modifique ou revogue.         
 
                  §1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior." 
 
                  Assim, como o atual Estatuto data de 22/08/2017, e o Regimento 
Interno vigente data de 28/09/2016, sendo certo que o primeiro regula integralmente o 
processo eleitoral, evidente a sua prevalência sobre o Regimento Interno. 
 
                  Com efeito, sanados os vícios que motivaram a decisão de fls. 182/185, 
cumpridos os requisitos previstos no atual Estatuto da CBDA, bem como nos 
regulamentos da FINA quanto ao processo eleitoral, e observados os requisitos legais, 
deve a eleição para a Direção da CBDA ocorrer no dia 28/02/2018, conforme previsto no 
edital de convocação de fls. 437/438, até mesmo porque os autores, réus e a Comissão 
Nacional de Atletas consentiram com a realização do pleito nessa data. 
 
                  Cumpre destacar que, conforme informado pela CBDA às fls. 433/435, 
foi retirada a figura da comissão eleitoral, e fixado um prazo razoável para a inscrição das 
chapas e apresentação da documentação dos candidatos. 
 
                  Cabe ainda acrescentar que a mácula apontada pelos autores às fls. 
460/462, relativa ao não cumprimento da exigência de realização de eleição para os cinco 
clubes representantes das cinco modalidades olímpicas antes de publicado o edital de 
convocação, além de carecer de comprovação, não possui amparo nos artigos do 
Estatuto da CBDA e nos regulamentos da FINA.   
 
                  Por outro lado, assiste razão aos autores quanto ao alegado às fls. 
460/462 sobre a existência de dois vícios formais no edital de fls. 437/438: a expressão 
"perante os poderes da Federação Internacional de Natação - FINA", e a omissão quanto 
ao período do mandato do candidato eleito. 
 
                  Por todo o exposto, reconsidero em parte o decisum de fls. 182/185, 
para determinar que as eleições ocorram no dia 28/02/2018, devendo, contudo, 
proceder-se à pequena retificação no edital de fls. 437/438, nos seguintes termos: onde 
se lê "EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA DA DIRETORIA 
DA CBDA PERANTE OS PODERES DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO 
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- FINA", deverá passar a constar "EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA ELETIVA DA DIRETORIA DA CBDA"; e para incluir que o mandato do novo 
Presidente se finda em 28 de fevereiro de 2021.   
 
                  Considerando que ainda há tempo para a observância do período de 
antecedência previsto no art. 26 do Estatuto da CBDA, segundo o qual o Edital de 
Convocação deve ser publicado com uma antecedência de 15 (quinze) dias da eleição, 
prazo esse que pode ser reduzido para 08 (oito) dias, em caso de urgência, como se 
verifica in casu, intime-se a 2ª ré, pelo OJA de plantão, para que publique imediatamente 
edital retificador, sendo certo que o documento deverá observar os requisitos de 
antecedência e publicidade do supracitado dispositivo do Estatuto da CBDA.  
 

Rio de Janeiro, 08/02/2018. 
 
 

Paulo Roberto Correa - Juiz Titular 

 
___________________________________________________________ 

 
Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     

 
Paulo Roberto Correa 

 
Em ____/____/_____ 
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