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R. Raul José dos Santos, 120 - Bairro: Centro - CEP: 88965-000 - Fone: (48) 340-35923 - Email:
santarosa.unica@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Nº
5002285-81.2022.8.24.0189/SC

AUTOR: ALAN MIGUEL CONSTANTE
ADVOGADO: BRUNO FERNANDES CARDOSO (OAB RS103000)
ADVOGADO: MALU PAIVA DOS SANTOS (OAB RS105343)
ADVOGADO: EMILIANO DA SILVA PRUDENCIO (OAB SC030005)

RÉU: MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES/SC

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de "ação ordinária com pedido de tutela provisória", com
pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, ajuizada por Alan
Miguel Constante em face de Município de Passo de Torres/SC.

Aduziu, em síntese, como causa de pedir, que é vereador municipal e
atleta do time E.C. Ferragem do Rio, time de futebol amador e que não possui
personalidade jurídica para figurar no polo ativo da ação, uma vez que sem
constituição legal. Expressou que o time em comento foi formado em
16/04/1993 tão somente com o intuito de participar do campeonato municipal anual,
não possuindo CNPJ, desde a mencionada data. Narrou que, no presente ano, o time
foi devidamente inscrito no campeonato municipal, todavia, pelo fato de que o
requerente faz parte da oposição do governo, a municipalidade tentou a todo custo
retirar o time do requerente da disputa da final do campeonato municipal, aprazado
para ocorrer neste domingo, dia 24/07/2022. Defendeu que tão somente hoje tomou
conhecimento da decisão administrativa prolatada pelo município, no bojo da qual o
seu time foi excluído da final do campeonato municipal. Frisou que, no dia
10/07/2022, o time amador participou da semifinal do campeonato contra o time do
E.C. Bella Torres, saindo vencedor da disputa pelo placar de 3x1. Todavia, logo após
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o jogo, a equipe perdedora protocolou um documento chamado "recurso" com o fito
de alegar que a equipe do requerente participou do jogo com um jogador irregular, a
saber, Nathan Oliveira da Silveira, que teria somado três cartões amarelos na
categoria "aspirantes" e ainda foi inscrito no mesmo dia para o jogo da categoria
titular. Ressaltou que, muito embora tenha apresentado defesa administrativa, o
Secretário Municipal de Esportes proferiu ato administrativo aplicando sanção ao
time do requerente, nestes termos: "no presente caso, segue decisão que a equipe
Ferragem do Rio com base no artigo 214 do CBJD, infringiu regulamento da
Competição e aplica-se a Secretaria de Esportes perca de pontos (3 pontos),
juntamente com eliminação da competição por se tratar de jogo eliminatório e
multa no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) revertido para R$ 200,00
(Duzentos reais) com força do artigo 182 do CBJD." Contudo, ao que defendeu, a
decisão administrativa está eivada de erro, pois deixou de julgar o caso em
conformidade com o Regulamento da Competição, o que prejudica o autor e os
demais colegas de time. Isso porque, ao que alegou, os três cartões amarelos se
encontram somados na categoria "aspirante", mas não na categoria "titular" que foi,
ao fim e ao cabo, penalizada pela administração pública municipal com a exclusão
na final do campeonato. Ademais, o regulamento é omisso quanto a tal mister, sendo
que, com base no princípio da legalidade, não poderia o time titular ser punido por
conta da ausência de previsão no regulamento. Acaso não fosse suficiente, o atleta
Nathan sequer teria entrado em campo, em nada influenciando o resultado final da
partida. Por conta do exposto, não viu outra alternativa a não ser o ajuizamento desta
ação para instar o Poder Judiciário a sanar a celeuma (Ev. 1, 1, p. 1-16).

Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que o município
requerido seja compelido a, no prazo de 05 (cinco) horas, prestar informações nos
autos, bem como se abstenha de realizar o jogo final do Campeonato Municipal ano
2022, antes do julgamento final deste processo, sob pena de crime de desobediência
e multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Ev. 1, 1, p. 15, item "a").

Os autos vieram conclusos (Ev. 2).
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DECIDO. 

1. A tutela provisória pode ser de urgência ou evidência. A tutela
provisória de urgência se subdivide em cautelar ou antecipada, sendo que em ambos
os casos podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental (art. 294 do
CPC). A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipada, “será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput, do CPC) e, por sua
vez, o §3º do referido dispositivo dispõe que “a tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”.

Acerca da probabilidade do direito, leciona Daniel Amorim
Assumpção Neves:

a concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou
seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de
que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária
realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve
acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na
certeza, mas na mera aparência - ou probabilidade - de o direito existir
(Manual de Direito Processual Civil. 8. Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p.
411).

No caso em apreço, a parte autora pretende que o município requerido
seja compelido a, no prazo de 05 (cinco) horas, prestar informações nos autos, bem
como a se abster de realizar o jogo final do Campeonato Municipal ano 2022, antes
do julgamento final deste processo, sob pena de crime de desobediência e multa de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tratando-se, portanto, de tutela provisória de urgência
antecipada, razão pela qual passo à análise de seus requisitos.
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1.  Quanto à probabilidade do direito invocado, verifica-se que o autor
anexou ao caderno processual a lista dos atletas do time E.F. Ferragem do Rio (Ev.
1, 4) com o respectivo registro destes (Ev. 1, 5); cópia do regulamento geral do
campeonato municipal de futebol de Passo de Torres 2022, categoria titular e
aspirantes (Ev. 1, 6); cópia do recurso administrativo (Ev. 1, 7); cópia do despacho
de notificação para a apresentação de defesa (Ev. 1, 8), cópia da notificação para
apresentação de defesa (Ev. 1, 9); cópia das contrarrazões ao recurso administrativo
(Ev. 1, 10); decisão do recurso administrativo (Ev. 1, 11); comprovante de que o
autor se elegeu para o cargo de vereador pelo MDB (Ev. 1, 15);  cópia de
reportagem jornalística indicando que o prefeito de Passo de Torres/SC é do partido
oposição, qual seja, PP (Ev. 1, 16); bem como "printscreen" da divulgação da final
do campeonato realizada no perfil da rede social "Instagram" da prefeitura de Passo
de Torres/SC (Ev. 3, 1).

Em que pese a vasta prova documental anexada aos autos pelo autor,
tenho que este não comprovou satisfatoriamente a probabilidade do direito aventado.

Esclareço.

Dispõe o art. 23 do regulamento geral do campeonato municipal de
futebol de Passo de Torres 2022 que o atleta que for punido com 03 (três) cartões
amarelos será imediatamente suspenso por um jogo, in litteris (Ev. 1, 6, p. 4):

Art. 23º- As punições por cartões amarelos e vermelhos serão as seguintes: 

- 3 cartões amarelos suspensão automática de um jogo. 

[...]

§ 4º- Os cartões amarelos serão zerados ao término da primeira fase de
todas as categorias, porém se caso o atleta receber o terceiro amarelo no
último jogo da primeira fase o mesmo deverá cumprir um jogo na próxima
fase.
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Com efeito, basta uma breve análise aos autos para verificar que
o jogador Nathan Oliveira da Silveira, de fato, foi apenado com 03 (três) cartões
amarelos, o que culminou na sua suspensão do jogo da semifinal do campeonato

municipal (Ev. 1, 5).

Salienta-se que, muito embora o mencionado atleta, suspenso por
conta dos três cartões amarelos recebidos, encontrava-se na condição de "reserva",
tal função de modo algum seria apta a interferir na aplicação da punição, tendo-se
em vista que a mesma é aplicada "independentemente da função exercida [pelo
atleta] na oportunidade." (art. 23, § 3º, do regulamento geral do campeonato
municipal de Futebol de Passo de Torres 2022 - Ev. 1, 6, p. 4).

Acaso não fosse suficiente, ainda que o atleta porventura tenha sido
penalizado com três cartões amarelos na categoria "aspirante", ao que se tem dos
autos tal acepção não deve prosperar, tendo-se em vista que o regulamento em
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exame se aplica para ambas as categorias, sem diferenciações, inclusive possuindo a
nomenclatura "campeonato municipal de futebol de passo de torres 2022 categoria
titular e aspirantes" (Ev. 1, 6, p. 1) [grifou-se], viabilizando-se, inclusive, que o
aspirante "suba" ao time titular (art. 36 ss do regulamento geral do campeonato
municipal de Futebol de Passo de Torres 2022 - Ev. 1, 6, p. 6).

Ainda que tal diferenciação fosse devida, o que se admite a título de
argumento, cabe salientar que o autor não anexou aos autos qualquer prova de que
os cartões, de fato, foram recebidos na categoria "aspirante" e não na categoria
"titular", ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do
CPC c/c art. 300, caput, do CPC c/c art. 434, inc. II, do CPC).

Não obstante, sublinha-se que o ato administrativo ora questionado
possui presunção de veracidade e legitimidade. Acerca do entendimento ora
encapado, Marçal Justen Filho, in Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2014, ao discorrer sobre o princípio da legitimidade
do ato administrativo, conceituou:

A presunção de legitimidade ao ato administrativo é um instrumento
necessário à satisfação dos deveres inerentes á função administrativa.
Como há encargos impostos ao Estado e fins que deve realizar, tem ele de
dispor de instrumental jurídico compatível.

Não seria possível ao Estado cumprir suas funções administrativas se lhe
fosse reservada situação jurídica idêntica àquela dos particulares. Se não
houvesse a presunção de legitimidade do ato administrativo, o Estado teria
de recorrer ao Poder Judiciário para obter provimento jurisdicional
comprovando a  legitimidade de seus atos, e somente assim poderia vincular
os terceiros. (grifou-se)

Ademais:
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APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO
ERRO MATERIAL NO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0311485-
34.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de
Direito Público, j. 20-10-2020). (grifo aposto)    

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N.
042/CGCP/2019. CARGO DE SOLDADO INTEGRANTE DO QUADRO DE
PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE
DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO NO QUESITO
coragem. EXAME PREVISTO NO  INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO PARA
RECONSIDERAÇÃO NEGADO. SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS E
INCONSISTÊNCIAS NA APLICAÇÃO DO TESTE. ALEGAÇÕES QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE DERRUIR
A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO.TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA PELA
ORIGEM DIANTE DA AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
INVOCADO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MANUTENÇÃO
DO DECISUM VERGASTADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5002802-
42.2020.8.24.0000, de TJSC, rel. JÚLIO CÉSAR KNOLL, 3ª Câmara de
Direito Público, j. 18-08-2020).

Rememora-se, por sua vez, que o requisito "probabilidade do direito" é
um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela provisória de urgência, 
motivo pelo qual, na sua ausência, há que indeferir integralmente o pleito formulado
pelo autor em caráter de urgência.

Nesse sentido, já decidiu o TJSC:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, VISANDO A
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS CONTRATUAIS E DAS
TAXAS CONDOMINIAIS. RECLAMO DA  PARTE AUTORA. ALEGADA A
REALIZAÇÃO, POR PARTE DA RÉ, DE ALTERAÇÕES UNILATERAIS
DIVERSAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.  PROBABILIDADE
DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO
ART. 300 DO CPC/15 NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5013072-
28.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José
Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 29-10-2020).[Grifo
aposto]

Assim, há que se indeferir a tutela provisória de urgência requerida,
notadamente ante a não comprovação do requisito da probabilidade do direito, bem
como diante da presunção de veracidade e legitimidade da qual os atos
administrativos são dotados. 

II. Ante o exposto:

a) Indefiro a tutela provisória de urgência, como fundamentado. 

b) Deixo de designar sessão de conciliação, ao menos nesta análise
perfunctória sobre a lide, podendo-se aprazar o ato após a triangularização
processual e a apresentação da resposta pela parte requerida, também em prestígio
ao princípio do contraditório e da ampla defesa, oportunidade na qual restará
melhor elucidada a atual dinâmica dos fatos com a versão da parte demandada, o
que possibilitará que este magistrado analise a eventual animosidade existente entre
as partes e a viabilidade do aprazamento da solenidade em comento.
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c) Cite-se o demandado, por intermédio do seu representante legal (art.
75, III, do CPC), para querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze)
dias (art. 7o  da Lei n. 12.153/2009 c/c art. 183 do CPC), sob pena dos efeitos da
revelia (art. 344 do CPC).

d) Com a apresentação da resposta, intime-se o autor para réplica, no
prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do CPC).

e) Após, com ou sem manifestação do autor, intimem-se as partes
para, em 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem interesse na produção de outras
provas em direito admitidas, especificando a espécie de prova, justificando qual fato
controvertido que pretende esclarecer com prova requerida, cuja pertinência será
apreciada pelo Juízo, considerando os pontos controvertidos e a justificativa
apresentada pela parte, sob pena de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do
CPC).

Se houver interesse na produção de prova oral, deverá a parte indicar
a(s) alegação(ões) de fato contida(s) na inicial ou contestação que, sendo
controversas e não provadas por documentos nem comprováveis apenas por perícia,
serão demonstradas por cada uma das testemunhas arroladas, apresentando, no prazo
acima fixado (15 dias), o rol de testemunhas, observando o art. 34 da Lei n. 9.099/95
e arts. 450 e 455 do CPC, sob pena de indeferimento (art. 370, parágrafo único e art.
443, ambos do CPC).

A prévia determinação judicial para especificar o número de
testemunhas se faz necessária para um melhor aproveitamento da pauta audiência, já
tão assoberbada, haja vistas ser imprescindível a ciência do tempo necessário para
sua realização.
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Se for requerida a produção de prova documental, a parte deverá
justificar o cabimento da juntada tardia nos termos do art. 435, caput e parágrafo
único, do CPC.

f) Por fim, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

 

Documento eletrônico assinado por RENATO DELLA GIUSTINA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
310030837958v17 e do código CRC db55cbf4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATO DELLA GIUSTINA 
Data e Hora: 22/7/2022, às 13:38:55 
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