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Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5078552-49.2021.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Defeito, nulidade ou anulação
AGRAVANTE: IVAN RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALAO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  IVAN  RODRIGUES  DOS
SANTOS, nos autos da ação cominatória movida por ele em desfavor da CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA  DE  FUTEBOL  DE  SALÃO,  contra  decisão  proferida  nos  seguintes  termos
(Evento 15): 

Vistos.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer na qual o requerente IVAN RODRIGUES DOS
SANTOS, que se apresenta como legítimo presidente da FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL
DE SALÃO, afirma que a entidade requerida, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL
DE SALAO, estaria, em síntese, ao arrepio do regramento estatutário da associação desportiva a
qual preside, chacelando o retorno de VIANEI BATISTA HAMMES à presidência da federação,
permitindo apenas o acesso desse aos seus sistemas, utilizados para a regularização de atletas e
demais atos e comunicações oficiais entre as duas instituições.  Postula, em sede de urgência,
medida para  fins  de  instar  a  demandada a  restabelecer  o  seu  acesso exclusivo  aos  sistemas
discutidos, com o consequente cancelamento de todas as senhas fornecidas a terceiros.

Inicialmente distribuído junto à 9ª  Vara Cível,  o  feito foi  redistribuído ao presente juízo,  por
envolver a mesma situação fática do processo autuado sob o nº 5014545-93.2021.8.21.0001.

Pois bem. Tem-se que o pedido não comporta acolhimento.

Verifica-se que a discussão de fundo, com efeito, envolve a controvérsia existente quanto à quem
detém legitimidade para ocupar o cargo de presidência da entidade FEDERAÇÃO GAÚCHA DE
FUTEBOL DE SALÃO -  se  IVAN RODRIGUES DOS SANTOS,  ora demandante,  ou  VIANEI
BATISTA HAMMES - matéria que é objeto de exame na ação nº 5014545-93.2021.8.21.0001,
antes referida.

No processo apontado, a própria federação desportiva mencionada figura como parte autora,
representada por IVAN, estando VIANEI no polo passivo da lide. Ambas as partes postularam, em
sede  de  tutela  provisória,  medida  judicial  destinada  a  impedir  tanto  VIANEI  como IVAN de
praticarem os atos inerentes à presidência da entidade, pedidos que foram indeferidos, por conta
da necessidade de maior dilação probatória e possibilidade de eventual esvaziamento do objeto
da ação, em cognição sumária.

Inconformados,  os  litigantes  recorreram,  tendo  sido  indeferida  a  tutela  antecipada,  em  sede
recursal,  requerida  no  agravo  de  instrumento  interposto  por  VIANEI  BATISTA  HAMMES
(5039512-60.2021.8.21.7000)  e  acolhida  a  tutela  apresentada  no  recurso  da  federação
(5042620-97.2021.8.21.7000),  conforme mencionado pelo autor no Evento 7, em decisão cujo
trecho final segue transcrito:

"Já  o  presente  agravo  de  instrumento  diz  respeito  aos  atos  privativos  da  Presidência  da
Federação que estariam sendo praticados pelo recorrido,  Sr.  VIANEI BATISTA HAMMES, de
forma "ilegítima" e "impertinente".
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O cerne da questão diz respeito à legitimidade para exercer o cargo de Presidente da Federação,
e considerando o teor da decisão supramencionada, entendo, por prudência e segurança jurídica,
ser o caso de deferimento do pedido de antecipação de tutela aqui postulado, a fim de determinar
que o agravado se abstenha de praticar atos privativos da presidência da Federação Gaúcha de
Futebol de Salão, bem como se abstenha de, em qualquer situação, apresentar-se como presidente
da  Federação,  sob  pena  de  aplicação  de  multa  diária  para  caso  de  descumprimento,  em
conformidade com os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, ao menos até o julgamento
de ambos os feitos. 

Assim, intime-se o agravado para, querendo, reiterar os termos das contrarrazões já apresentadas
e, após, dê-se vista ao Ministério Público.

Retornados ambos os autos, este recurso será julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento
nº 5039512-60.2021.8.21.7000."

Da  análise  dos  elementos  probatórios  carreados  aos  autos,  todavia,  considera-se  que,  nada
obstante a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, o tema referente à legitimidade da atual
presidência da entidade FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO, questão prejudicial
ao exame da tutela provisória ora requerida, remanesce intensamente controverso, havendo a
necessidade  de  maior  dilação  probatória  e  garantia  do  contraditório  para  exame do  pedido
apresentado.

O  ofício  anexado  ao  Evento  1  -  OFIC15,  vale  ressaltar,  demonstra  que  o  entendimento  da
própria  CONFEDERACAO  BRASILEIRA  DE  FUTEBOL  DE  SALAO  é  contrário  à  tese
apresentada pelo autor quanto à presidência da federação gaúcha vinculada à mesma atividade
desportiva.

Salienta-se, também, que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça é precária, por se tratar de
tutela antecipada concedida em sede recursal, não havendo ainda o exame do mérito dos recursos
apresentados por ambas as partes envolvidas no processo de nº 5014545-93.2021.8.21.0001.

Logo, não há suficiente probabilidade do direito a justificar o acolhimento, em cognição sumária,
do pedido apresentado pelo autor.

Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Diante da efetividade processual, deixo de realizar audiência prévia de conciliação, tendo em
vista a falta de estrutura para a realização da solenidade, nos moldes como disciplinado pelo art.
334  do  CPC.  Ademais,  a  análise  da  conveniência  da  audiência  de  conciliação  poderá  ser
realizada em momento oportuno. 

Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias. Não havendo
contestação  no  prazo  supra,  a  parte  requerida  será  considerada  revel  e  serão  presumidas
verdadeiras  as  alegações  de  fato  formuladas  pela  parte  autora  na  inicial,  ficando  a  parte
demandada  intimada  para  dizer  sobre  eventual  interesse  na  realização  da  audiência  de
conciliação.

Diligências legais.

Nas razões recursais, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela
de urgência. Alega, em síntese, que detém legitimidade para exercer a presidência da Federação
Gaúcha de Futebol de Salão, conforme a documentação juntada no Evento 1 da ação originária,
bem como pelas demais provas anexadas. Diz ser pública e notória sua atuação como presidente
da entidade e que cumpriu todos trâmites internos da instituição, em obediência ao seu Estatuto
e legislação civil afeta a matéria, conforme documentação do Evento 1 (ATA 8 e 9). Argumenta
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que  a  Confederação  está,  ao  arrepio  do  regramento  estatutário  da  associação  desportiva
presidida pelo agravante, chancelando o retorno de VIANEI BATISTA HAMMES à presidência
da Federação, já que permite apenas o acesso desse aos seus sistemas, que são utilizados para a
regularização de atletas e demais atos e comunicações oficiais entre as duas instituições. Afirma
que sua vedação aos sistemas compromete a oficialidade dos jogos e competições de futsal no
Estado.  Discorre  sobre  os  agravos  de  instrumentos  precedentes  a  respeito  da
controvérsia. Defende a urgência da concessão da medida, pois os campeonatos já tiveram início
e a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. Postula a antecipação da tutela recursal
para determinar à demandada o acesso ao sistema BID (Boletim Informativo Diário) e, ao final,
o provimento do recurso.     

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

As partes, na ação originária, controvertem acerca de quem detém legitimidade
para ocupar o cargo de presidência da entidade FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE
SALÃO,  se  IVAN  RODRIGUES  DOS  SANTOS,  ora  agravante,  ou  VIANEI  BATISTA
HAMMES.

Analisando os autos de forma conjunta com os dos agravos de instrumentos nºs
5039512-60.2021.8.21.7000  e  5042620-97.2021.8.21.7000,  da  minha  relatoria,  tenho
que,  embora  a  discussão  acerca  da  legitimidade  dos  atos  praticados  também  passe  pela
legalidade da investidura  do ora agravante  na Presidência  da  FEDERAÇÃO GAÚCHA DE
FUTEBOL DE SALÃO, o autor, ora recorrente, está há quase dois anos exercendo a atividade
de Presidente, desde o ano de 2019, conforme se observa do Evento 1 (ATA 8 e 9), em que
inclusive houve concordância e aposição de assinatura pelo Sr. Vianei Batista Hammes, então,
Vice-Presidente da entidade à época.

Também, perante a comunidade desportiva, é publico e notório que o agravante é
quem está representando a Federação Gaúcha de Futebol desde então.

E, ainda, considerando que muitos campeonatos já foram iniciados e outros estão
na iminência de iniciar no próximo dia 03/07/2021, conforme documentação juntada e, para que
haja a inscrição e regularização de atletas, bem como demais atos e comunicações oficiais entre
as duas instituições - Federação Gaúcha e Confederação - são necessários os acessos ao sistema
BID (Boletim Informativo  Diário)  pelo  ora  recorrente,  o  qual  está,  até  decisão  em sentido
contrário, exercendo de fato a Presidência da entidade gaúcha, entendo que estão presentes o
periculum in mora e do fumus boni iuris ao deferimento da medida.

Assim, sopesando o interesse das partes envolvidas, em especial da entidade como
um todo e dos atletas que dela fazem parte, bem como que o prejuízo maior, neste momento,
está  em não  deferir  a  medida  pleiteada,  diante  que  a  urgência  evidenciada,  defiro  a  tutela
recursal pleiteada para determinar o acesso ao sistema BID (Boletim Informativo Diário) pelo
Sr. Ivan Rodrigues do Santos.

Friso,  contudo,  que  esta  medida,  deferida  em  caráter  de  urgência,  poderá  ser
revista após a instrução do feito.  
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Intimem-se, a parte agravada, inclusive, para, querendo, apresentar contrarrazões.

Após, dê-se vista ao Ministério Público. 

Documento assinado eletronicamente por MARIA INES CLARAZ DE SOUZA LINCK, Desembargadora Relatora, em
30/6/2021, às 17:25:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no
site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código
verificador 20000914851v37 e o código CRC bbc92e6e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA INES CLARAZ DE SOUZA LINCK
Data e Hora: 30/6/2021, às 17:25:17
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