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Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020. 

 
 

 
Comunicação nº 001/2020 - STJDM 

 

 
 

Despacho do Presidente 

 
 

 
PEDIDO DE REVISÃO nº: 001/2020 
Processo Originário: Medida Inominada nº 003/19 

Requerente: ALEX BARROS RACING  
Requerido: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO 

Terceiro Interessado: HONDA RACING 
 
 

   Trata-se de Pedido de Revisão manejado por ALEX BARROS 
RACING visando a anulação e a reforma do acórdão proferido pelo Órgão 
Pleno deste Tribunal nos autos da Medida Inominada nº 003/19. 

 
 

   Como esteio de sua pretensão sustenta o Requerente que a 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO (CBM), quando da 
apresentação da sua resposta naquele feito (Medida Inominada nº 

003/19), teria apresentado documentos falsos que foram cruciais ao 
resultado da controvérsia na ocasião instaurada. 

 
 
   O relato trazido pelo Requerente é estarrecedor e deve ser 

objeto de análise acurada, posto que, caso a alegada falsidade seja 
comprovada final, consequências desportivas drásticas deverão ser 
impingidas sobre os eventuais envolvidos, neste ou em procedimento 

infracional autônomo. 
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   Posto isso, recebo o PEDIDO DE REVISÃO na forma do artigo 
112, I e II do CBJD. Autue-se e apense-se aos autos da Medida 

Inominada nº 003/19. 
 

   Em razão da prevenção relacionada a Medida Inominada nº 
003/19, designo como Relatora a Nobre Auditora Cristiane D’Elia. 

 

Considerando a possibilidade de alcance do pedido revisional, 
lastreado nos artigos 114 e 116 do CBJD, defiro o pedido de intervenção 
como terceiro interessado apresentado pela HONDA RACING. 

 
Dê-se ciência ao Requerente (ALEX BARROS RACING) sobre 

esta decisão. 
 
Intime-se a CBM e a HONDA RACING para que se 

manifestem sobre o PEDIDO DE REVISÃO no prazo simultâneo de 05 
(cinco) dias. 

 
Com ou sem a vinda das respostas, abra-se vista para a 

Procuradoria para que esta se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 

 
 
Após designe-se dia para julgamento, intimando as partes o 

terceiro interessado e a Procuradoria para a sessão de julgamento. 
 

 
Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2020. 

 

 
Sandro Mauricio de Abreu Trindade 

Presidente 


