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AUTOS No 0001001.001562021ADV – PROCESSO DISCI-

PLINAR – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – CAS-

CAVEL FCC E FPF - FEDEERAÇÃO PARANAENSE 

DE FUTEBOL. 

 

 

 

1. Trata-se de PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA inter-

posto pela EPD CASCAVEL FCC que, em síntese, pretende a CONCESSÃO DE 

MEDIDA LIMINAR no intuito de VER ADIADO na partida relativa à 2ª Rodada 

da fase semifinal do Campeonato Paranaense de Futebol da Primeira Divisão, agen-

dada para 08/09/2021. 

2. Para concessão da MEDIDA LIMINAR relata precedente em que (i) o 

número de inscritos aptos para o Campeonato Paranaense é de 28 (vinte e oito) atle-

tas; (ii) que há atletas suspensos em razão do 3º amarelo; lesionados, impossibilitados 

de jogar contra a equipe do Athlético e com diagnosticados de Covid (exames em 

anexo); e que, em face disso teria apenas 14 atletas aptos; (iii) conclusos, solicitei, em 

despacho inicial que, em regime de urgência e plantão, a FPF fosse intimada para 

apresentar manifestação no prazo de até 18 horas; (iv) a FPF atendendo ao solicitado 

apresentou suas razões no prazo assinado, tendo o feito retornado para decisão. 

3. Em sua manifestação a FPF sustenta: (i) a inexistência de fundamentos 

para o adiamento da partida indicando que o numero de atletas que a equipe alega 

estarem habilitados para a partida se revela suficiente, considerando que o RGC prevê 

um número mínimo de 07 (sete) atletas para a realização da partida; (ii) que na ultima 

partida havida em 01 de setembro a equipe havia relacionado 17 atletas, sendo que o 

atleta Marcelo Gama Ramos, apontado com teste positivo para Covid-19 não fora 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO PARANÁ 

TRIBUNAL PLENO 

Página 2 de 4 

relacionado para aquela disputa e que o atleta Orlando L Terechuk está afastado da 

competição desde 27/07/2021; (iii) que diversamente do alegado pela requerente o 

adiamento da partida implica em prejuízos, notadamente em face de cumprimento, 

pelas EPDs de compromissos com outras competições; (iv) que em situações simila-

res, inclusive na Copa Libertadores das Américas, houve disputa de partidas com ape-

nas 11 jogadores e que os precedentes invocados pela EPD demandante ocorreram 

em situações diversas, incluindo o fato de que, numa delas o dito “surto de covid” 

impedia a apresentação do número mínimo de jogadores requerido pelo Regula-

mento; (v) que a EPD conta com 22 atletas habilitados para a disputa do Campeonato 

Paranaense de Futebol Profissional da 1ª Divisão – Temporada 2021 e que, nesse 

contesto, mesmo “computando as baixas indicadas”, ainda assim restariam mais de 11 

atletas habilitados para o evento. 

É o Relatório. 

Decido. 

4. De fato, verificando a relação de inscritos para o campeonato verifica-se 

que a EPD inscreveu 28 atletas e que destes, 05 (cinco) são apontados como “positivo 

para covid” e, considerada a realidade trazida por essa pandemia, esse número “não 

pode ser caracterizado como um surto”. 

5. Por outro lado, a grande maioria “das baixas” apontadas pela EPD devem 

ser atribuídas a fatos estranhos ao campeonato e à higidez física dos atletas, isso por-

que além dos 05 atletas apontados como positivados para covid, há ainda apenas um 

atleta no Departamento Médico. A par disso, a EPD confessa que “dispensou” 07 (sete) 

atletas e essas dispensas se devem ao interesse comercial da EPD pois foram atletas 

emprestados para outras equipes e dispensado, a esse número se soma outro atleta 

que, conforme indica a EPD não poderia jogar por impedimento contratual. 

6. Neste viés os contratos firmados pela EPD, seja de empréstimo, seja de 

impedimento contratual, são de sua responsabilidade e ao firmá-los, cumpria-lhe 
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mensurar os riscos que estava assumindo, notadamente em se considerando a preten-

são de disputar uma final de campeonato. 

7. Por outro lado, a EPD, como apontado pela FPF está a disputar a segunda 

fase do Campeonato Brasileiro da Série D e, portando, presume-se, conta com plantel 

para tanto. 

8. Não podem a FPF, a equipe adversária e o princípio “pro competitione”, in-

vocado pela EPD demandante, serem atropelados pelas decisões gerenciais tomadas 

pela EPD que, a rigor, indica certa torpeza em seu agir, isso porque, emprestou grande 

parte de seus jogadores, sem sopesar os eventuais desdobramentos, inclusive em um 

período de pandemia e, antes disso, pretendia que se lhe liberasse a participação de 

público para a partida. Vale dizer, antes de preocupar-se com sua equipe a EPD deu 

atenção ao show pretendendo a presença de público em uma partida que agora diz 

não poder disputar. 

9. Quem desmantelou sua equipe foi a própria EPD com decisões nas quais 

oportunizou a cessão de grande numero de atletas inscritos na competição sem qual-

quer cuidado em substituí-los, e não um surto de covid, ou ato que possa ser atribuído 

à FPF que, até este momento não praticou nenhuma ilegalidade. 

10. Nestes termos observo que os argumentos fáticos, embora relevantes, 

para consolidação de um ato de intervenção da Justiça Desportiva, devem atender aos 

termos do art. 119 do CBJD. Nele, a concessão do efeito liminar requer a com-

provação inequívoca de que haja “fundado receio de dano irreparável” que se deve somar 

à convicção “da verossimilhança da alegação”. 

11. Como bem observou o Presidente do STJD ao apreciar pedido seme-

lhante,  art. 2º, do CBJD, em seus incisos V e XVII, positivou os princípios de preva-

lência, continuidade e estabilidade das competições não se justificando o adiamento 

de uma partida pelo simples fato de que a EPD “dispensou” grande parte de seus atletas. 
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12. Neste desiderato cumpre observar que, em juízo de prelibação, a inexis-

tência de argumentos de ordem legal que possam evidenciar qualquer constrição de 

direito assegurado à EPD demandante. Antes o contrário, paga o preço de suas deci-

sões gerenciais 

13. Assim, considerados esses elementos não encontro fundamento que pos-

sam autorizar, por si só e em caráter liminar, a concessão da medida inaldita altera pars 

para o fim de adiar a realização da partida, tumultuando, ainda mais, um calendário 

que já foi suficientemente conspurcado. 

14. Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, podendo a FPF 

manter a partida aprazada pois a EPD demandante conta com condições de apresen-

tar o número legal de atletas previsto em regulamento. 

15. A Secretaria do TJDPR para intimar a equipe demandante e seu patrono 

e. considerado a excepcionalidade da demanda e o fato de que o indeferimento da 

liminar implica em exaurimento da pretensão demandada, deixo de encaminhar o feito 

ao Pleno do TJDPR. 

16. Decorrido os prazos legais, arquive-se. 

Curitiba, 07 de setembro de 202 
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Auditor Vice-Presidente do TJD-PR 


