TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE
FUTEBOL DE SALÃO

MEDIDA INOMINDA N.º 01/2021
RELATOR PEDRO DAHNE SILVEIRA MARTINS
IMPETRANTE CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLÂNTICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Medida Inominada, com pedido liminar, impetrada por
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, contra ato praticado pelo Ilmo. Presidente
da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, Sr. Ivan Rodrigues dos Santos,
apresentada com amparo do artigo 119 do Código Brasileiro de Justiça
Desportiva.
Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos
da Resolução 02/2021 e, ao fim, seja julgada procedente a medida para ser
declarada campeã da categoria sub-20.
Aduz

em

suas

razões

que

as

entidades

desportivas

Uruguaianense e Craquinho descumpriram a Resolução 10/2020 emitida pela
Federação Gaúcha de Futebol de Salão em 15/12/2020, não comparecendo ao
triangular decisivo marcado para 20/12/2020. Comprova que se fez presente na
data o hora marcada para os embates, bem como arcou com todas as despesas
provenientes.

Ressalta que foi surpreendida com a Resolução 02/2021, emitida
pelo Ilmo. Presidente da Federação, onde restou determinada a realização de
semifinal entre as equipes do Uruguaianense e Craquinho em jogos de ida e volta,
com posterior disputa de final contra a Requerente.
Alega também que as equipes foram devidamente informadas do
conteúdo da Resolução 10/2020, conforme Comunicado de Alteração n.º 06/2020,
emitido pela FGFS em 17/12/2020. Que está previsto no regulamento da
competição – artigo 5º - a possibilidade de solicitação para alteração de datas e
horários dos jogos, desde que realizados com 72 horas de antecedência.
Requer, por fim, ante ao não comparecimento das equipes do
Craquinho e Uruguaianense para a disputa do triangular previsto na Resolução
10/2020, com base nos artigos, 191, II e 203 do CBJD, bem como artigo 5ª do
regulamento da competição, seja dado provimento a medida inominada para,
desconsiderar os efeitos da Resolução 02/2021, declarando-a campeã da
Categoria Sub-20 da competição.
Juntou documentos que comprova o comparecimento da equipe
na data e horários marcados para as disputas, bem como que as equipes
adversárias tinham conhecimento da disputa.
Comprovou também que em 21/12/2020 formalizou pedido à
presidência da FGFS para que fosse declarada campeã da competição, uma vez
que as equipes adversárias não compareceram ao evento. Pedido negado, nos
termos do Ofício n. 154/2020.
Em 19/01/2021, foi exarada decisão pelo Ilmo. Sr. José Claudio de
Carvalho, Presidente do TJD/FGFS, recebendo a Medida Inominada e
suspendendo os efeitos da Resolução 02/2021.
Posteriormente, houve requerimento do Ilmo. Sr. Ivan Santo,
Presidente da Federação Gaúcha de Futsal, solicitando a realização dos jogos
determinados na Resolução 02/2021.

Em despacho exarado em 26/01/2021 pelo Presidente do
TJD/FGFS, restou determinado que caso as equipes resolvessem disputar as
partidas previstas da Resolução 02/2021 o Tribunal não iria intervir. Entretanto,
confirme julgamento do mérito da Medida Inominada, as partidas poderiam ser
inócuas.
Houve manifestação da Associação Esportiva Uruguaianense
como parte interessada, alegando suas razões para suscitar o indeferimento da
Medida Inominada.
Ante a decisão exarada pelo Presidente do TJD/FGFS, a
Requerente apresentou petição, solicitando o cumprimento integral da liminar
concedida, para que não houvesse a realização dos jogos.
Concluso ao relator, foi exarado despacho mantendo a decisão
proferida pelo Presidente do TJD/FGFS.
Remetidos os autos a Procuradoria, houve requerimento da Ilma.
Procuradora Sr.ª Alessandra Perez Paiva de intimação da FGFS, para que
apresentasse

os

requerimentos

interpostos

pela

Associação

Esportiva

Uruguaianense e Craquinho Futsal, nos quais justificasse a impossibilidade de
comparecimento às partidas marcadas para 20/10/2020, bem como documentos
que comprovassem que a Requerente foi informada do cancelamento das
partidas.
Foram juntados os áudios enviados ao Presidente da Requerente
informando o cancelamento das partidas, uma vez que as equipes do
Uruguaianense e Craquinho não compareceriam.
Foi

apresentado

parecer

improcedência da Medida Inominada.
É o relatório

VOTO

da

procuradoria,

opinando

pela

No que tange ao cabimento da Medida Inominada, entendo que é
cabível. Nos termos do artigo 119 do CBJD, é possibilitada a adoção da presente
medida, desde que observado o prazo de três dias do ato atacado. Tendo em vista
que a Resolução n. 02/2021 foi emitida em 12/01/2021 e o protocolo da Medida se
deu em 15/01/2021, reputo cabível a via eleita.
Em relação ao mérito, consoante se constata da narrativa fática,
bem como das aprovas adunadas nos autos, pode-se inferir as seguintes
conclusões;
i) não houve por parte das equipes do Craquinho e Uruguaianense
uma solicitação formal para alteração de data e horário dos jogos estipulados na
Resolução n. 10/2020;
ii) o Presidente do Clube Atlântico, ora Requente, foi comunicado
que as equipes do Craquinho e Uruguaianense não compareceriam para os
confrontos por intermédio do Presidente da FGFS, através do Whatsapp, na
madrugada da data marcada para a disputa do triangular final;
iii) não há que se falar em desconhecimento dos confrontos
estipulados pela Resolução n. 10/2020 por parte das equipes do Craquinho e
Uruguaianense, uma vez que consta nos autos a promoção por parte das equipes
sobre a competição.
iv) a equipe do Atlântico se fez presente na data e horário
marcado para a disputa.
Estabelecidas essas premissas, passe-se a analise do caso em
conjunto com a legislação e regulamento aplicáveis ao caso.
Assim prevê o artigo 5º do Regulamento Específico da
Competição:
Artigo 5º Os clubes participantes do CAMPEONATO ESTADUAL
SUB

20

MASCULINO

DE

2020

declaram

possuir

pleno

conhecimento do ESTATUTO, RESOLUÇÕES, REGULAMENTO

GERAL DAS COMPETIÇÕES, CBJD e demais normas vigentes
reguladoras do futsal, bem como o presente regulamento e as
regras

do

jogo,

aos

quais

deverão

atender

e

respeitar

integralmente.
§1o - A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO
apontará as datas e horários dos jogos do CAMPEONATO
ESTADUAL SUB 20 MASCULINO 2020.
§2o - Os clubes do CAMPEONATO ESTADUAL SUB 20
MASCULINO 2020 poderão solicitar a alteração de data e horário
dos jogos, desde que o façam por escrito e em comum acordo em,
no máximo, até 72 (setenta e duas) horas antes da data original
da partida, sempre respeitando as datas de início e término de
cada fase.
§3o - Caberá à FGFS aceitar ou não tal solicitação.
§4o - A FGFS sempre comunicará por escrito o clube mandante e
visitante sobre qualquer tipo de alteração em relação às partidas.
§5o - É parte do presente regulamento o ANEXO I, cujo contém
todas as datas que serão utilizadas na competição.
§6o - Caso alguma equipe desista de disputar a competição antes
do seu início e após a sua divulgação, a FEDERAÇÃO GAÚCHA
DE FUTEBOL DE SALÃO tem total autonomia para reordenar a
TABELA de JOGOS já publicada visando o melhor interesse e
pleno andamento da competição.
Resta claro, conforme disposto no § 2º do dispositivo citado, que
os clubes possuem a prerrogativa de solicitar a alteração de datas e horários dos
jogos, desde que façam por escrito e em comum acordo, respeitando, ainda o
prazo de 72 horas antes da data abalizada da partida. Ademais, o §4º prevê que a
Federação comunicará por escrito o clube mandante e visitante sobre qualquer
alteração em relação às partidas.

Já o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, prevê o seguinte em
seus artigos 191 e 203:
Art. 191. Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento:
I - de obrigação legal;
II - de deliberação, resolução, determinação, exigência, requisição
ou qualquer ato normativo ou administrativo do CNE ou de
entidade de administração do desporto a que estiver filiado ou
vinculado;
III - de regulamento, geral ou especial, de competição.
PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a 100.000,00 (cem mil
reais), com fixação de prazo para cumprimento da obrigação.
Art. 203. Deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou o
equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não
realização ou à sua suspensão.
PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil
reais), e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na
forma do regulamento.
Logo, considerando as conclusões extraídas com base nos fatos e
provas acostadas aos autos, em analise conjunta com regulamento e legislação
aplicáveis ao caso, constata-se a infringência por parte das equipes do Craquinho
e Uruguaianense dos artigos 5º do Regulamento da Competição, bem como dos
artigos 191, II e 203 do CBJD.
Destarte, reputo que se encontram presentes os fundamentos
necessários para o provimento da Medida Inominada apresentada pelo Clube
Esportivo e Recreativo Atlântico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a Medida Inominada para;
1- Tornar sem efeito a Resolução 02/2021;
2- Nos termos da fundamentação, declarar que o Clube Esportivo
e Recreativo Atlântico deva ser considerado o campeão do CAMPEONATO
ESTADUAL SUB 20 MASCULINO DE 2020;
3- Seja aplicada a pena pecuniária mínima prevista nos artigos
191 e 203 do CBJD as Equipes do Craquinho e Uruguaianense.
É como voto, Senhor Presidente.

Pedro Dahne Silveira Martins
Relator

