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Processo nº 0816936-30.2019.8.10.0040

Autor(a): Usiel De Sousa Carvalho

Réu:    Evangélicas Assembleias De Deus Do Seta No Sul d   Convenção Dos Ministros das Igrejas o Maranhão -

Comadesma

D E C I S Ã O

    Usiel De Sousa Carvalho, devidamente qualificado(a), ajuizou a presente ação contra a ConvençãoDos Ministros das Igrejas

   Evangélicas Assembleias De Deus Do Seta No Sul do Maranhão– COMADESMA.

Alega a parte autora ser pastor de umas das congregações filiadas à Convenção e que desde de outubro de 2019 tenta se

inscrever para participar de eleição na  Comadesma, todavia, os membros atuais da Convenção estão dificultando o registro de sua chapa no intuito de

permaneceram em suas posições.

  Diz que a direção geralque tem o privilégio de se candidatar à reeleição ad infinitum, goza também do poder de ditar a composição

 da comissão eleitoral/conselho eclesiástico e esta, por sua vez, é encarregada de fazer as regras da eleição.

 Aduz que vem sofrendo embaraço no seu pedido de inscrição visto que os membros da parte ré exigem documentos, até então não

  exigidos, e se negam a aceitar o depósito de débitos que os integrantes possuíam junto a convenção a fim de não efetivarem a inscrição da chapa.

  Sustenta que a ausência às assembleias não possui penalidade específica e, desse modo, não pode ser utilizada como

fundamento para o indeferimento de inscrição da chapa.

    Por fim, afirma que a eleição para escolha dos próximos dirigentes, tesoureiros e conselheiros fiscais da ré, cuja coleta de votos

está programada para o dia 08/01/2020, está eivada de vícios.

   Pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente para determinar a imediata inscrição da Chapa 02

 no processo eleitoral, em curso na COMADESMA, ante aos embaraços administrativos que vem sofrendo para o registro da chapa.

Sucintamente relatado. Decido.

Prevista no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória é agora tida como gênero do qual são

espécies a tutela de urgência e a tutela de evidência.
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De início, verifico que o NCPC preferiu adotar a terminologia clássica e distinguir a tutela provisória, fundada em cognição sumária,

da definitiva, baseada em cognição exauriente. Daí porque a tutela provisória (de urgência ou da evidência), quando concedida, conserva a sua eficácia

na pendência do processo, mas pode ser, a qualquer momento, revogada ou modificada (art.296). 

Já a tutela de urgência, espécie de tutela provisória, subdivide-se em tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar,

que podem ser requeridas e concedidas em caráter antecedente ou incidental (art.294, parágrafo único).

Parece que, de tanto a doutrina tentar diferenciar as tutelas antecipada e cautelar, o resultado alcançado foi, em verdade, a

aproximação entre esses provimentos jurisdicionais fundados na urgência, isto é, na necessidade de que seja dada uma solução, ainda que provisória, a

uma situação grave e que tenha o tempo como inimigo.

 o art. 300, caput, do Novo Código, deixa claro que os requisitos comuns para sua concessão são: i) probabilidadeNesse sentido,

do direito ( ); e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ( ).fumus boni iuris periculum in mora

Inicialmente, tem-se que a estruturação e o funcionamento das organizações religiosas sem ingerência do Estado encontram

respaldo no art. 5º, VI e 19, I da CF/88. Trata-se do que se convencionou chamar de liberdade de organização religiosa.

Todavia, isso não as exime da apreciação judicial de seus atos, pois do contrário, haveria violação ao princípio da indeclinabilidade

do Poder Judiciário previsto no art. 5º, XXXV da CF/88.

Outrossim, a liberdade de funcionamento das organizações religiosas não afasta o controle de legalidade e legitimidade

constitucional de seu registro ou o reexame pelo Judiciário da compatibilidade de seus atos com a lei e com seus estatutos.

No entanto, no caso em comento, não obstante a parte autora alegue que vem sofrendo embaraços administrativos, pela atual

gestão, a fim de não obter êxito no registro de sua chapa,  entendo que o indeferimento do registro da chapa deu-se em razão deprima facie,

irregularidades de alguns integrantes quanto ao não pagamento dos dízimos, bem como por ausências nas reuniões das assembleias, estando aptos

apenas o candidato à presidente e à vice-presidente, conforme id nº 26101421.

De fato, no art. 30 do Estatuto de id nº 26101268, há requisitos de que os candidatos aos cargos da COMADESMA devem possuir

para concorrerem às eleições e, dentre eles, no inciso VII, há a seguinte disposição   “que esteja em dia com seus deveres para com a COMADESMA,

comprovados mediante atestados expedidos pela Secretaria Geral e pelo Conselho Fiscal”.

No art. 11, do referido Estatuto, há os deveres dos membros, dentre eles, o de “comparecer às assembleias gerais, às reuniões de

 e áreas e escolas bíblicas” “manter atualizadas as suas contribuições e as da igreja que preside”.

Ademais, no art. 31, há disposição que estende os referidos requisitos, não somente ao presidente, mas também aos candidatos

dos demais cargos.

Desta feita, , não vislumbro ilegalidade na conduta de indeferir o pedido de inscrição da chapa visto que os candidatosa priori

encontram-se irregulares ante ao estatuto da referida convenção e, não obstante aleguem a quitação dos débitos quanto aos dízimos, vejo que ainda

persiste a violação ao dever de frequência às assembleias.

Assim, ausente a probabilidade do direito.

  Desse modo, ausente um dos requisitos necessários à concessão da medida, ou seja, a probabilidade do direito (fumus boni iuris),

desnecessário se torna discorrer acerca dos demais.
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 Em que pese isso, não excede registrar que nada obsta que esta conclusão seja revista, caso surjam elementos capazes de

justificar a medida.

  Por todo o exposto, tendo por ausentes os pressupostos autorizadores, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Defiro os benefícios da justiça gratuita por não haver nos autos elementos capazes de infirmar a veracidade da alegação da parte

autora de não possuir meios para arcar com as custas do processo (§§ 2º e 3º do art.99, CPC/2015).

 Diante da possibilidade de solução da lide pela via da composição, posto que não há objeção na peça inicial, determino

 que a secretaria judicial designe data para realização de audiência de conciliação (CPC/2015, art.334).

Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art.334,

CPC/2015).

Ficam as requeridas advertidas de que, na eventualidade da ausência de solução em audiência retro marcada, deverão, a partir

daquele ato, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de revelia (art.344 do CPC/2015).

Também fica ciente a autora de que, após a juntada da contestação, terá o prazo de 15 (quinze) dias para réplica.

 Intime-se. Cumpra-se.

Imperatriz, 30 de novembro de 2019.

Daniela de Jesus Bonfim Ferreira

Juíza Titular da 1ª Vara Cível
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