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Mandado de Garantia n. 170/2016 

Impetrante: OAB/PI 

Impetrado: Presidente do TJD/PI 

 

DECISÃO 

 

Cuida-se de Mandado de Garantia impetrado pela OAB/PI 

contra ato do Presidente TJD/PI, que objetiva, liminarmente “o imediato 

afastamento da autoridade coatora e dos auditores que preencham as vagas 

pertencentes à OAB/PI, e as demais entidades competentes, ou seja, que 

detém o poder de indicação dos membros do TJD, com a devida nomeação de 

um INTERVENTOR para que proceda com a correta e justa formação da nova 

composição do TJDPI”. 

 

Depreende-se das razões da impetrante: 
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É o relatório. 

 

O art. 88 do CBJD dispõe que “conceder-se-á mandado de 

garantia sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação em seu direito líquido e certo, ou tenha justo receio de sofrê-la por 

parte de qualquer autoridade desportiva”. 

 

No caso, pois, o impetrante apresentou diversos elementos que 

indicam que o Presidente do TJD/PI teria atuado de modo ilegal ou com abuso 

de poder, demonstrando, a impetrante, que corre sérios riscos de violação de 

seus direitos em decorrência da manutenção do ato impetrado. 

 

Como se sabe, a demonstração do direito líquido e certo, em 

sede de mandado de garantia, por não admitir dilação probatória, reclama a 

prova pré-constituída, o que foi perfeitamente atendido pelo impetrante.  

 

No caso concreto, estou convicto, pelo menos neste juízo 

sumário, porque demonstrado através de documentos pelo impetrante, de que 

a autoridade impetrada violou o art. 5o do CBJD, na medida em que parece-me 

verossímel que: 

 

a) O mandato dos auditores indicados pela impetrante iniciou-

se em maio de 2012, e seu término teria ocorrido em maio 

de 2016; 
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b) O impetrado, no dia 27/05/2016, editou a Portaria nº. 

001/2016, do TJDPI, declarando que o mandato de todos os 

auditores iria findar em 29/05/2016, e como até àquela data 

nem todas as entidades haviam feito suas indicações para a 

nova composição do TJDPI, ele, o Presidente impetrado, 

prorrogou o mandato de todos os auditores pelo prazo de 

30 (trinta) dias; 

c) Assim, apesar de aparentemente ilegal o ato supra, o 

impetrante tinha a justa expectativa de que seria oficiada 

em trinta dias para fazer suas indicações para a nova 

composição do TJDPI; 

d) Como não ocorreu o citado acima, a impetrante indicou os 

nomes, todavia tal indicação jamais foi respondia; pior, em 

27/06/2016, o impetrado, em afronta à legislação e em 

desrespeito aos ofícios da impetrante, prorrogou o seu 

próprio mandato por mais 02 (dois) anos, isto é,, declarou 

que seu mandato só terminaria em maio de 2018; 

e) O periculum in mora, como bem assinalado, resta 

configurado pelo fato de que a não investidura nos cargos 

pela impetrante, provavelmente, pelo menos neste juízo 

sumário, acarretará numa nulidade das decisões proferidas 

naquele Tribunal, dada a falta de legitimidade de seus 

auditores.   

 

Assim sendo, penso que seja plausível o deferimento da liminar 

requerida, eis que, de fato, além da verossimilhança do alegado, consoante 

deduzido acima, penso que resta caracterizado o periculum in mora.  

 

Isso posto, DEFIRO a liminar requerida, para determinar o 

afastamento da autoridade coatora e dos auditores que preencham as vagas 
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pertencentes à OAB/PI, e as demais entidades competentes, ou seja, que 

detém o poder de indicação dos membros do TJD/PI, ocasião em que 

determino o Sr. Luciano Henrique Sousa Benigno, como interventor, a quem 

caberá conduzir o processo de composição do Tribunal, consoante prevê o art. 

5º, do CBJD.  

Intimem-se as partes com urgência para cumprimento da 

decisão.   

De Fortaleza para o Rio de Janeiro, em 12 de julho de 2016. 

 

 

 

CAIO CESAR ROCHA 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva 
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