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IMPETRANTE: FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
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LITISCONSORTE: SINDICATO DOS ATLETAS PROFISSIONAIS NO ESTADO SÃO PAULO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 001018966.2018.5.15.0130

Vistos...

1)  Cuida-se  de  ação  de  mandado de  segurança,  com requerimento  de  medida

liminar, impetrada pela Federação Paulista de Futebol contra ato praticado pelo MM. Juízo da 11ª Vara do

Trabalho de Campinas, nos autos da Ação Civil Coletiva nº 001018966.2018.5.15.0130, no qual ostenta a

condição de reclamada.

2) A impetrante noticia que a autoridade alegadamente coatora deferiu pedido de

antecipação de tutela (ID. 208bfa0 - Pág. 34/46) determinando o cumprimento de diversas obrigações,

dentre  elas,  a  de  que  a  impetrante  "aceite  e  proceda  ao  registro  de  atletas  para  o  CAMPEONATO

PAULISTA SUB23 DE FUTEBOL PROFISSIONAL - SEGUNDA DIVISÃO - 2018, independentemente

da idade ou ano de nascimento, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por jogador cujo

registro  tenha  sido  negado por  motivo  de  idade  2)  que  imediatamente  adote  a  denominação  para  a

competição de CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL PROFISSIONAL -SEGUNDA DIVISÃO -

2018".

3)  Prossegue  dizendo  que  formulou  pedido  de  reconsideração,  informando  ao

Juízo impetrado que  a  Ação Coletiva  nº  001018966.2018.5.15.0130 reproduz demanda  anteriormente

ajuizada de nº 0010534-69.2017.5.15.0032, que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Campinas, em

que já foi proferida sentença, em face da qual foram interpostos recursos ordinários, ainda pendentes de

julgamento. Todavia, o pedido de reconsideração foi denegado sob fundamento de que a decisão exarada
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na primeira ação coletiva abordou apenas o campeonato de 2017 (ID. 92b8aa9 - Pág. 9).

4) A petição inicial do mandamus ataca os dois atos judiciais:

a) o indeferimento do pedido de reconsideração, porquanto, ao contrário do que

fundamentou  a  autoridade  dita  coatora,  a  sentença  prolatada  nos  autos  da  Ação  Coletiva  nº

0010534-69.2017.5.15.0032 (ID. 8F4b189 - pág. 30/40) não se limitou ao campeonato de 2017, tendo

solicitado aos litigantes, em relação aos campeonatos vindouros, "uma maior reflexão no estabelecimento

de  regras  para  o  próximo  ano",  comando  que  teria  sido  atendido  pela  impetrante  no  ano  corrente,

conforme alega;

b) a  decisão  que  deferiu  a  antecipação  da  tutela,  (i)  porque  o  autor  da  ação

coletiva participou do conselho técnico arbitral que definiu as regras do campeonato paulista sub23 de

futebol profissional; (ii) ademais, a decisão violaria as disposições do art. 217, inciso I, da Constituição

Federal, que assegura autonomia às entidades desportivas; (iii) o litisconsorte quedou-se inerte deixando

de impugnar o regulamento, nos termos do que dispõe o Estatuto do Torcedor (Lei nº 10.671/2003); (iv)

por fim, questiona a "prévia ameça velada" constante do item 6 da decisão impetrada.

5)  Nesses  termos,  postula  a  concessão  de  medida  liminar,  para  que  sejam

suspensas as decisões impetradas, com a concessão definitiva da segurança, ao final.

6) Como os atos judiciais impugnados, porque de índole interlocutória, afiguram-se

irrecorríveis de imediato, mercê daquilo que estipula o parágrafo 1º, do artigo 893, da CLT e Súmula 414

do, item II, C. TST, reputo cabível a presente ação mandamental.

7) Transcrevo parte do teor dos atos impugnados:

Decisão de antecipação de tutela:

"Nos termos do art.497, nCPC, determina-se à Federação Paulista de Futebol:

1)  que  imediatamente  aceite  e  proceda  ao  registro  de  atletas  para  o

CAMPEONATO  PAULISTA  SUB23  DE  FUTEBOL  PROFISSIONAL  -

SEGUNDA DIVISÃO - 2018, independentemente da idade ou ano de nascimento,

sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por jogador cujo registro

tenha sido negado por motivo de idade;

2)  que  imediatamente  adote  a  denominação  para  a  competição  de

CAMPEONATO  PAULISTA  DE  FUTEBOL  PROFISSIONAL  -  SEGUNDA

DIVISÃO - 2018;

3)  que  proceda  à  publicação  na  primeira  página  do  sítio  eletrônico

"www.futebolpaulista.com.br", em destaque em relação às demais informações na

página,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  sob  pena,  em  caso  de
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descumprimento,  de  multa  diária  de  R$ 10.000,00 (dez mil reais)  por  dia,  dos

seguintes  dizeres:  "Por  decisão  judicial,  encontra-se  ineficaz  o  art.21  do

Regulamento  do  REGULAMENTO  ESPECÍFICO  DO  CAMPEONATO

PAULISTA SUB23 DE  FUTEBOL PROFISSIONAL  -  SEGUNDA DIVISÃO -

2018 no tocante à  interpretação de  que não possam utilizar jogadores nascidos

antes de 1995. Todo e qualquer atleta profissional de futebol vinculado ao clube,

com capacidade  de  jogo,  independentemente  da  idade  ou  ano  de  nascimento,

poderá ser licitamente inscrito, sem que o atleta ou o clube possam sofrer qualquer

sanção que  os prejudique. Não mais havendo a  limitação do referido art.21,  o

campeonato passa  a  se  denominar CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL

PROFISSIONAL - SEGUNDA DIVISÃO - 2018";

4)  que  se  abstenha  de  exigir,  de  clubes  ou  atletas,  assinatura  de  termo  de

responsabilidade relacionado à idade na inscrição ou participação de jogadores no

CAMPEONATO  PAULISTA  DE  FUTEBOL  PROFISSIONAL  -  SEGUNDA

DIVISÃO - 2018, mormente na oportunidade de suas partidas, comunicando os

árbitros responsáveis pelas partidas;

5) que informe seus administradores e  se conduza da  forma determinada nesta

decisão sob pena  de  caracterização de  desobediência  à  ordem judicial por  seu

Presidente  e  Diretores  envolvidos  na  gestão  da  competição,  que  responderão

criminalmente e pessoalmente por suas condutas;

6) que se abstenha de se manifestar pela imprensa escrita, falada e/ou em imagem,

apreço ou desapreço à decisão judicial ou ao Magistrado prolator, sob pena de

responder penalmente e civilmente por crime ou lesões morais à Instituição ou à

pessoa do Magistrado."

(ID. 208bfa0 - Pág. 34/46)

Despacho que indeferiu o pedido de reconsideração:

"Diante do teor da Sentença prolatada no processo 0010534-69.2017.5.150032,

que  não  reconheceu  a  existência  de  pedido  definido  a  respeito  de  futuros

campeonatos, limitando-se à análise do campeonato pertinente ao ano de 2017,

afasta-se, por ora, a existência de litispendência, sem prejuízo à análise exauriente

da preliminar por ora da prolação da Sentença.

No concernente ao pedido de revisão, matidos os fatos objeto da apreciação, pelos

próprios fundamentos jurídicos já anteriormente esposados, fica mantida a decisão

da tutela de urgência e cautelar.

Exalta-se a adequada postura da Ré no tocante às medidas adotadas e conduta no
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cumprimento da decisão liminar.

Verifique a Secretaria a possibilidade de antecipação da data da audiência, se o

caso, notificando-se as partes.

Ciente da  decisão o Dr.  Gustavo Normanton Delbin,  OAB/SP  169.942, à  vista

deste despacho.

Em 7 de Março de 2018."

(ID. 92b8aa9 - Pág. 9).

8)  Vale  pontuar  que  a  impetrante  pretende,  ao fim e  ao cabo,  a  suspensão da

decisão  que  concedeu  a  antecipação  de  tutela.  Desse  modo,  a  análise  de  eventual  existência  de

litispendência não ofende o entendimento presente na OJ 92 da SDI2 do C. TST, porquanto o que se está a

analisar é se a decisão antecipatória ofende ou não o ordenamento jurídico, sendo certo que a  decisão

definitiva sobre a litispendência será fixada nos autos da ação coletiva.

9) De acordo com o Novo Código de Processo Civil (art. 337, §1º), verifica-se a

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, isto é, se presente a

tríplice identidade entre as demandas em cotejo.

10) No caso posto em análise, não há dúvida de que as partes são as mesmas em

ambas ações coletivas. Assim, vejamos o teor dos pedidos formulados nas petições iniciais de cada ação:

a)  Ação Coletiva  nº  0010534-69.2017.5.15.0032,  (ID.  8F4b189 -  pag.  23/25 -

g.n.):

"01.  Concessão  de  liminar  na  Tutela  de  Urgência  sem  a  oitiva  das  partes

contrárias, determinando que:

a. A requerida, a partir da liminar, não limite a idade - de nenhum modo - do

atleta profissional de futebol para a participação de campeonatos profissionais -

tanto o presente, quanto aos futuros torneios - (obrigação de fazer), nos moldes

acima deduzidos, sem prejuízo da prática de crime de desobediência.

b. Seja permitida a inscrição de atleta profissional de futebol de qualquer idade,

oficiando a reclamada, para que aceite tais inscrições, sem prejuízo, também, da

prática de crime de desobediência.

c.  Consequentemente,  declare  ilegal  e  ineficaz o contido no ARTIGO 20  DO

REGULAMENTO  DO  CAMPEONATO  DA  FEDERAÇÃO  PAULISTA  DE

FUTEBOL PROFISSIONAL - SEGUNDA DIVISÃO - 2017.
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02. Cominar, no caso de descumprimento do r. decisum, ao pagamento de multa

diária - condenando a ré, para cuja estimativa, ante a natureza e importância do

direito em foco, sugere o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devida

somente se, após o trânsito em julgado da sentença, houver o descumprimento da

condenação, quantia sujeita a correção monetária, pelos índices oficiais, e juros de

mora  até  o  efetivo  adimplemento,  tudo  conforme  dispõe  o  artigo  13  da  Lei

7.347/85;

03.  Determinar  que  os  beneficiários  das  decisões  sejam  todos  os  atletas

profissionais de futebol de todo território do Estado de São Paulo;

04.  Que,  no  mérito,  tornem  definitivos  os  efeitos  da  liminar  concedida,

fazendo com que permaneça a multa imposta para o caso de descumprimento,

tanto para o campeonato de 2017 quanto para os torneios futuros.

b) Ação Coletiva nº 001018966.2018.5.15.0130 (ID. A331066 - pág. 24/26 - g.n.):

"01.  Concessão  de  liminar  na  Tutela  de  Urgência  sem  a  oitiva  das  partes

contrárias, determinando que:

a. A requerida, a partir da liminar, não limite a idade - de nenhum modo - do

atleta profissional de futebol para a participação de campeonatos profissionais -

tanto o presente, quanto aos futuros campeonatos - (obrigação de fazer), nos

moldes acima deduzidos, sem prejuízo da prática de crime de desobediência.

b. Seja permitida a inscrição de atleta profissional de futebol de qualquer idade,

oficiando a reclamada, para que aceite tais inscrições, sem prejuízo, também, da

prática de crime de desobediência.

c. Consequentemente, declare ilegal e ineficaz o contido no ARTIGO 21, e assim

seja  alterado  o  Regulamento  Específico  do  Campeonato  Paulista  SUB23  de

Futebol Profissional - Segunda Divisão - 2018, nesse alterando a nomenclatura

para não mais prevalecer o "SUB23 assim como retire do regulamento o art. 21;

02. Cominar, no caso de descumprimento do r. decisum, ao pagamento de multa

diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, nos termos do art. 297 do

CPC - condenando a ré, para cuja estimativa, ante a natureza e importância do

direito em foco, sugere o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devida

somente se, após o trânsito em julgado da sentença, houver o descumprimento da

condenação, quantia sujeita a correção monetária, pelos índices oficiais, e juros de

mora  até  o  efetivo  adimplemento,  tudo  conforme  dispõe  o  artigo  13  da  Lei

7.347/85;

https://pje.trt15.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

5 de 7 12/03/2018 14:19



03. Que no caso de deferimento da liminar em tutela de urgência, que a Requerida

proceda  a  publicação  da  eventual  decisão  em  seu  sítio  eletrônico

(www.futebolpaulista.com.br), de forma clara, em sua primeira página, 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;

04. Ainda, que seja dada força de ofício à copia de decisão, e que essa possa ser

encaminhada diretamente pelo patrono do Requerente para a  Requerida para a

efetivação da tutela;

05.  Determinar  que  os  beneficiários  das  decisões  sejam  todos  os  atletas

profissionais  de  futebol  cujo  dano  alcance  os  participantes  de  competições

organizadas pela Requerida;

06. Que, no mérito, tornem definitivos os efeitos da liminar concedida, fazendo

com que permaneça a multa imposta para o caso de descumprimento, tanto

para o campeonato de 2018 quanto para os torneios futuros.

11)  Conforme  se  extrai  da  transcrição,  há  grande  probabilidade  de  que  se

reconheça a  ocorrência do fenômeno processual da  litispendência  coletiva  entre  esses processos.  Isso

porque,  apesar  de  o  item 1.c.  do  rol  da  segunda  demanda  tratar  sobre  o  art.  21  do  "Regulamento

Específico do Campeonato Paulista SUB23 de Futebol Profissional - Segunda Divisão - 2018", ao passo

que na demanda anterior o pedido era relativo ao art. 20 do "REGULAMENTO DO CAMPEONATO DA

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL PROFISSIONAL - SEGUNDA DIVISÃO - 2017", é certo que

a  primeira  demanda submeteu a  julgamento o pedido sobre  a  limitação de  idade  "quanto aos futuros

torneios" (item 4 do rol, supratranscrito), pleito que virtualmente abarcaria o pedido constante do item 1.c.

do rol da segunda demanda.

12) Nesse aspecto, destaca-se que a r. sentença realmente lança fundamentação

sobre o comportamento das partes em relação aos campeonatos vindouros (ID. 8F4b189 - pág. 30/40), ao

passo que o litisconsorte devolveu à apreciação da instância recursal o pedido relativo aos campeonatos

vindouros (ID. 8F4b189 - pág. 48).

13)  Desse  modo,  a  decisão que  indeferiu  o  pedido de  reconsideração  viola  as

disposições  do  art.  485,  V,  do  NCPC,  o  que  evidencia  a  probabilidade  do  direito  do  impetrante.

Destaca-se, outrossim, que a decisão impetrada, ao deferir o provimento antecipado de pretensões, em

tese,  já  analisadas em processo  anteriormente  ajuizado,  tem o virtual poder  de  gerar  mais conflito  e

insegurança jurídica que pacificação, circunstância que bem evidencia o perigo da demora.

14) Convém pontuar,  todavia,  que  a  advertência  contida  no item 6 da  decisão

antecipatória não ofende, a rigor, o ordenamento jurídico pátrio, porquanto o direito à livre expressão,

como qualquer outro assegurado no ordenamento, não é absoluto. Logo, ao exercê-lo, o seu detentor tem

plena ciência de que poderá ser responsabilizado, caso extrapole os limites do regular uso de direito (art.
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5º, incs. IV e V, da CF).

15)  Portanto,  com esteio  no art.  300  do  NCPN c/c  o  art.  7º,  inc.  III,  da  Lei

12.016/2009, defiro a medida liminar requerida pela impetrante, para determinar a suspensão da

ordem judicial que deferiu a antecipação de tutela.

16)  Dê-se  ciência  ao  MM.  Juízo  impetrado,  para  o  devido  cumprimento,

solicitando-se-lhe  ainda,  no  prazo  de  10  dias,  as  informações  previstas  no  art.  7º,  inc,  I,  da  Lei nº

12.016/2009. Cite-se o autor dos autos principais, para, querendo, figurar no presente procedimento na

condição de terceiro interessado (R.I., art. 249, § 1º), e, após, remetam-se desde logo os autos para a D.

Procuradoria do Trabalho (R.I., art. 250). Intime-se.

 Campinas, 12 de março de 2018.

MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO

Desembargador Relator

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO]
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