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DECISÃO

 

Petição de fls. 135/142: A ré apresenta requerimento de reconsideração da decisão anteriormente proferida, que deferiu a tutela provisória e permitiu o registro de atletas profissionais com
idade superior a 23 (vinte e três) anos para a disputa da 2ª Divisão do Campeonato Paulista de Futebol (fls. 81/88).

 

Passa-se à análise e decisão fundamentadas.

 

Quanto ao primeiro ponto, relativo à ausência de impugnação, por parte do autor, ao Regulamento Específico do Campeonato Paulista de Futebol Profissional - Segunda Divisão - 2017 (fls.
73/80), torna-se pertinente registrar o disposto no art. 9º da Lei 10.671/03 - Estatuto do Torcedor -, com a redação dada pela Lei 12.299/10 (grifou-se):

 

"Art. 9º É direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição e o nome do Ouvidor da Competição sejam divulgados até 60 (sessenta) dias antes de seu início, na forma do § 1º
do art. 5º. § 1º Nos dez dias subseqüentes à divulgação de que trata o caput, qualquer interessado poderá manifestar-se sobre o regulamento diretamente ao Ouvidor da Competição. § 2º O
Ouvidor da Competição elaborará, em setenta e duas horas, relatório contendo as principais propostas e sugestões encaminhadas. § 3º Após o exame do relatório, a entidade responsável
pela organização da competição decidirá, em quarenta e oito horas, motivadamente, sobre a conveniência da aceitação das propostas e sugestões relatadas. § 4º O regulamento definitivo
da competição será divulgado, na forma do § 1º do art. 5º, 45 (quarenta e cinco) dias antes de seu início. § 5º É vedado proceder alterações no regulamento da competição desde sua
divulgação definitiva, salvo nas hipóteses de: I - apresentação de novo calendário anual de eventos oficiais para o ano subseqüente, desde que aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte
- CNE; II - após dois anos de vigência do mesmo regulamento, observado o procedimento de que trata este artigo. § 6º A competição que vier a substituir outra, segundo o novo calendário
anual de eventos oficiais apresentado para o ano subseqüente, deverá ter âmbito territorial diverso da competição a ser substituída."

 

Com relação à inércia do autor em questionar o Regulamento Específico no prazo previsto no § 1º do citado dispositivo, a tese não prospera. Ainda que o autor não tenha impugnado o
dispositivo mediante requerimento direcionado ao Ouvidor da competição, isso não constitui óbice à judicialização da quaestio, conforme princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional,
estabelecido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República1.

 

Em consequência desse postulado, resta certo que a modificação do Regulamento Específico pode ser matéria de análise do Poder Judiciário, constituindo, dessa forma, uma outra hipótese,
não prevista expressamente, de modificação daquelas regras. E a exceção, exatamente por seu caráter, não detém previsão legal, mas integra o ordenamento jurídico. Nesse sentido trecho de
magistral voto do ex-Ministro do E. STF Eros Grau:

 

"A exceção é o caso que não cabe no âmbito de normalidade abrangido pela norma geral. A norma geral deixaria de sê-lo [= deixaria de ser geral] se a contemplasse. Da exceção não se
encontra alusão no discurso da ordem jurídica vigente. [...] Daí que ao Judiciário, sempre que necessário, incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Mas ao fazê-lo
não se afasta do ordenamento. Aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção, retirando-se desta."(Trecho do voto no HC 94.916, DJ 12/12/2008)

 

Ademais, o art. 9º, § 5º, da Lei 10.671/03, limita a possibilidade de alteração dos regulamentos de competições apenas pelos próprios interessados - no caso, os clubes participantes da 2ª
Divisão do Campeonato Paulista de Futebol e a Federação ré. Obviamente que este preceito não se aplica ao Poder Judiciário.

 

Quanto ao fato de que a restrição de idade vigora, ainda que noutros termos, desde 2010, cabe registrar que a ré apresentou os Regulamentos Específicos da competição referentes aos anos
de 2010 (fls. 147/153), 2011 (fls. 154/160), 2012 (fls. 161/167), 2013 (fls. 168/174), 2014 (fls. 175/181), 2015 (fls. 182/187) e 2016 (fls. 188/194). Nesses regulamentos, havia a possibilidade
de utilização, por partida, de 3 (três) atletas profissionais com mais de 23 (vinte e três) anos. A alteração ocorreu com o Regulamento Específico para o ano de 2017, em que se vedou a
participação de atletas profissionais nascidos antes do ano de 1994.

 

Em complemento, a ré afirmou que a 2ª Divisão do Campeonato Paulista de Futebol "sempre se enquadrou como uma categoria Sub 23" (fl. 139).

 

Pois bem, este juízo, na decisão anterior (fls. 81/88), havia registrado que a ré poderia organizar uma competição exclusiva para atletas profissionais com idade inferior a 23 (vinte e três) anos -
o chamado Sub-23. No entanto, constata-se que a 2ª Divisão do Campeonato Paulista de Futebol é utilizada com tal intento.

 

Pois bem, ainda que esta magistrada entenda que, num campeonato profissional com possibilidade de acesso a divisões superiores, qualquer limitação que obstaculize um planejamento com
esse intento passa a ser um efetivo entrave às ambições das equipes envolvidas, e que a utilização de uma divisão do Campeonato Paulista de Futebol como Campeonato Sub-23 impede a
participação das maiores equipes profissionais do Estado2, a questão deve ser discutida apenas em seu campo jurídico. E, nesse ponto, a possibilidade de participação de até 3 (três) atletas
com idade superior a 23 (vinte e três) anos por partida - como disciplinado desde 2010 - propicia um equilíbrio entre a pretensão de surgimento de novos atletas profissionais e a garantia de
emprego àqueles jogadores nascidos antes do ano de 1994.



 

Entenda-se: deve-se garantir o registro de todos os atletas profissionais com idade superior a 23 (vinte e três) anos relacionados pelas equipes; entretanto, poderão ser utilizados, em cada
partida, por equipe, até 3 (três) desses jogadores. Tal como ocorre com os jogadores estrangeiros, nas competições nacionais, conforme art. 40 do Regulamento Geral das Competições de
2016, editado pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF3.

 

Ante o exposto, acolho em parte o requerimento de reconsideração, e modifico parcialmente tutela provisória deferida, da seguinte forma:

 

- que a ré proceda ao registro de atletas profissionais de qualquer idade para a disputa do Campeonato Paulista de Futebol Profissional - Segunda Divisão - 2017, sendo
garantida, no entanto, a possibilidade de utilização, por partida e por equipe, de até 3 (três) jogadores nascidos antes do ano de 1994, conforme disposição em vigor desde
2010, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, nos termos do art. 297 do CPC;

 

-  que a ré  proceda à publicação da presente decisão no sítio eletrônico www.futebolpaulista.com.br,  no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas,  sob pena,  em caso de
descumprimento, de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, nos termos do art. 297 do CPC.

 

Intime-se a ré por diário eletrônico, uma vez que já há patrono constituído nos autos, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 513, § 2º, I, do CPC4.

 

Intime-se o autor. Intime-se, ainda, o Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 18, II, 'h', da Lei Complementar 75/93.

 

Após, aguarde-se a audiência a ser designada.

 

Campinas/SP, 17 de abril de 2017.

 

 

Lenita Aparecida Pereira Corbanezi

JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA

1"Art.  5º Todos são iguais perante a lei,  sem distinção de qualquer natureza,  garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,  à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;"

2Registre-se, novamente, a reportagem citada na decisão anterior, sobre a desistência, por parte do Sport Club Corinthians Paulista, em formar uma equipe Sub-23, em razão da inexistência de
competição oficial: (http://www.lance.com.br/corinthians/avalia-criar-time-sub-mas-adia-plano-por-duas-razoes-saiba.html, extraído em 28/03/2017)

3"Art. 40 - Os clubes poderão incluir nas súmulas de suas partidas até cinco (5) atletas estrangeiros."

4"Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial
deste Código.

[...]

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;"
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