
 

 

EXMO. SR. DR. AUDITOR PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DESPORTIVA DO FUTEBOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVAÍ FUTEBOL CLUBE (SC), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº 77.910.230/0001-12, com sede na Avenida Deputado Diomício Freitas, nº 

1000, Carianos, Florianópolis/SC, CEP 88047-400, por meio de seu advogado 

adiante assinados, vem ajuizar, na forma do previsto no Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva – CBJD, notadamente no artigo 119, 

 
 

MEDIDA INOMINADA 
Com Pedido de Liminar “Inaudita Altera Pars” 

 
       
   
em face do CLUBE DE REGATAS DO “FLAMENGO” (RJ) entidade de prática 

desportiva com sede na AV. Borges de Medeiros, 997, Rio de Janeiro RJ – CEP 

22470-001  inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.649.575/0001-99, pelos fatos e 

fundamentos, a seguir expostos: 

 

A. DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE 

MEDIDA INOMINADA 

 

1. O AVAÍ, clube regularmente filiado à Federação de Futebol do Estado De 

Santa Catarina e à Confederação Brasileira de Futebol – CBF, disputará partida 

válida pelo Campeonato Brasileiro Profissional – Série A contra a equipe 



 

 

profissional de futebol do FLAMENGO no dia DE HOJE 05/12/2019, no Estádio do 

Maracanã, no RIO DE JANEIRO, partida esta, de mando de campo da equipe 

Carioca.  

 

2. Na qualidade de mandante da referida partida, o FLAMENGO estabeleceu os 

preços a serem praticados para os ingressos, inclusive para a torcida do AVAI 

(CONFORME DISTRIBUIÇÃO ANEXA- SETOR DE VISITANTE): 

 

 

3. O FLAMENGO NESTE SENTIDO ESTABELECEU, PREÇOS E DIÁLOGO COM A 

DIRETORIA DO AVAI, SOBRE A COMPRA DE INGRESSOS R$ 90,00 REAIS (INTEIRA) 

E R$ 45 REAIS (MEIA ENTRATDA), conforme dialogo estabelecido com o Sr. 

Claudinho (CLAUDIO TAVARES DE LIMA), tesoureiro do FLAMENGO: 

 



 

 

 

4. Neste sentido, ficou estabelecido que o setor SUL, como entrada do visitante, 

conforme o diálogo estabelecido com um funcionário do AVAI (PROVA EM ANEXO 

– PEN DRIVE). 

5. Ainda noutra situação o AVAI, recebeu ATRAVÉS DO TELEFONE DIRETO DE 

SEU PRESIDENTE, do Sr. Mauricio Portela do FLAMENGO, abaixo identificado, que 

fez uma oferta de tentativa de NEGOCIAR o setor de VISITANTE junto ao presidente 

BATISTOTE DO AVAI, o que foi recusado pelo presidente do AVAÍ. 

6. Próximo do embarque para o RIO DE JANEIRO, no dia 04/12/2019, o AVAI 

através da sua diretoria que foi surpreendida por uma “noticia” que o FLAMENGO 

NÃO IRIA MAIS DISPONIBILIZAR AO AVAI O SETOR DE VISITANTE.  

7. Chegando ao Rio de Janeiro o AVAI, através de seu presidente, entrou em 

contato com o Sr. Mauricio Portela Diretor de Marketing e Negócios do 

FLAMENGO, enviando a seguinte mensagem: : 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

8. Tal mensagem enviada não teve resposta, e MAIS, no final da noite do dia 

04/12/2019, foi publicado matéria (ANEXA), que demonstra que o FLAMENGO, por 

conta própria e num total desrespeito passou a vender os ingressos destinados ao 

VISITANTE E MAIS INFORMA QUE NÃO HAVERÁ MAIS SETOR DE VISITANTE: 

https://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/maracana-todo-

rubro-negro-flamengo-abre-venda-de-ingressos-no-setor-de-visitante-contra-o-

avai.ghtml 

Maracanã todo rubro-negro: Flamengo abre venda de ingressos no setor de 
visitante contra o Avaí 

Diretoria do clube carioca confirma que não haverá torcida 
adversária na partida 
Por GloboEsporte.com — Rio de Janeiro 
04/12/2019 22h48  Atualizado há 2 horas 

 
 

Maracanã Flamengo Torcida — Foto: Alexandre Vidal/GloboEsporte.com 

O Flamengo abriu para o seu torcedor a venda de ingressos para o setor de 
visitante nesta quarta-feira. Após divulgar uma parcial com 55 mil ingressos 
vendidos para a partida contra o Avaí, nesta quinta, às 20h (de Brasília), o Rubro-
Negro anunciou que não haverá torcida adversária no confronto. Sendo assim, o 
Maracanã será tomado completamente pela torcida do clube carioca. 
Os ingressos para o setor de visitante podem ser adquiridos pelo público em geral 
(clique aqui). Ainda há bilhetes disponíveis para o setor Maracanã Mais. Haverá 
venda também nos pontos de venda físicos nesta quinta-feira. 

Ingressos abertos para o setor de visitante — Foto: Reprodução 

A partida, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a despedida do 
Flamengo de sua torcida na temporada. No último jogo da competição, o 
Flamengo enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Depois, a equipe viaja para a disputa 
do Mundial, em Doha. 
Pontos de vendas e troca de ingressos: 
Maracanã – Bilheteria 02 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 até o fim do primeiro tempo. 
Gávea (Sócios do clube) 
Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 

https://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/maracana-todo-rubro-negro-flamengo-abre-venda-de-ingressos-no-setor-de-visitante-contra-o-avai.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/maracana-todo-rubro-negro-flamengo-abre-venda-de-ingressos-no-setor-de-visitante-contra-o-avai.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/maracana-todo-rubro-negro-flamengo-abre-venda-de-ingressos-no-setor-de-visitante-contra-o-avai.ghtml
https://flamengo.superingresso.com.br/#!/apresentacao/0d8b8d2541efa6600bf7f7922bd1f2df69590e4f


 

 

Gávea (Público geral) 
Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
Lojas oficiais do Flamengo: 
Espaço Rubro-Negro (Centro) 
Rua da Quitanda, nº87, Rio de Janeiro – RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
Nação Rubro-Negra (Downtown) 
Avenida das Américas nº500, loja 114 - Barra, Rio de Janeiro - RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América) 
Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói) 
Rua Quinze de Novembro, nº8, 1º piso – Centro - Niterói – RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
Espaço Rubro-Negro (Shopping Grande Rio) 
Rua Maria Soares Sendas, 111, 1º piso - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
Espaço Rubro-Negro (Bangu Shopping) 
Rua Fonseca, 240, 1º piso - Bangu, Rio de Janeiro – RJ 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
Espaço Rubro-Negro Campo Grande (ParkShopping) 
Estrada do Monteiro, 1200, 1º piso – Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 11:00 às 15:00 
Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu) 
Av. Abílio Augusto Távora, 1111, 1º piso - Luz, Nova Iguaçu – RJ 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
Espaço Rubro-Negro Madureira (Shopping Madureira) 
Estrada do Portela, nº222, 3º piso – Madureira, Rio de Janeiro - RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
Espaço Rubro-Negro (Gávea) – Exclusivo para sócio-torcedor 
Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ. 
Dia 05/12/2019 - Horário de 10:00 às 15:00 
 

 

9. É DE SE LAMENTAR A ATITUDE DO FLAMENGO 



 

 

10. Neste sentido, buscando fazer cumprir o disposto no artigo 86 e seus 

parágrafos, inclusive o de reciprocidade entre os clubes, do Regulamento Geral de 

Competições da CBF, o AVAÍ vem se socorrer da presente. 

11. Sem sombra de dúvidas, a prática do FLAMENGO, causou surpresa e repulsa 

por parte do AVAÍ, sendo assim, não restou alternativa ao mesmo, senão a de 

provocar a Justiça Desportiva para que se manifeste quanto ao caso em voga. O 

artigo 119 do CBJD prevê que “o Presidente do Tribunal (STJD ou TJD), perante seu 

órgão judicante e dentro da respectiva competência, em casos excepcionais e no 

interesse do desporto, em ato fundamentado, poderá permitir o ajuizamento de 

qualquer medida não prevista neste Código”.  

12. O AVAÍ ajuíza, portanto, a presente Medida Inominada no sentido de seja o 

FLAMENGO  obrigado a PARALISAR de imediato as vendas para a sua torcida e a 

MANTER O LOCAL DESTINADO A TORCIDA VISITANTE, bem como, REESTABELECER  

as vendas para o torcedor do visitante.  

13. Em razão da proximidade da realização da referida partida e do iminente 

prejuízo que poderá ser suportado pelo AVAÍ e, principalmente, por seu torcedor, 

um pronunciamento liminar por parte do Egrégio STJD se faz pertinente e 

oportuno, de maneira a evitar lesões não somente ao AVAÍ e à sua torcida, mas 

também ao Campeonato como um todo, PARA QUE OS REGULAMENTOS SEJAM 

CUMPRIDOS.  

 

B. DO PEDIDO LIMINAR 

 

1) Inicialmente, cumpre esclarecer que o Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva prevê a possibilidade de pedido liminar quando a demora na prestação 

jurisdicional pode causar prejuízos de difícil reparação ao impetrante.  

 



 

 

2) Há, inclusive, previsão específica de concessão de liminar em medida 

cautelar, conforme dispõe o artigo 119, caput, segunda parte, in verbis: 

 

“Art. 119. O Presidente do Tribunal (STJD ou TJD), perante seu 

órgão judicante e dentro da respectiva competência, em casos 

excepcionais e no interesse do desporto, em ato 

fundamentado, poderá permitir o ajuizamento de qualquer 

medida não prevista neste Código, desde que requerida no 

prazo de três dias contados da decisão, do ato, do despacho ou 

da inequívoca ciência do fato, podendo conceder efeito 

suspensivo ou liminar quando houver fundado receio de dano 

irreparável, desde que se convença da verossimilhança da 

alegação.” 

 

3) No caso em tela, Excelência, resta claro que a concessão de liminar é a 

medida eficaz para prevenir danos irreparáveis ao AVAÍ e à sua torcida.   

 

4) É notório que, para a concessão da liminar pretendida, preenchidos devem 

estar os respectivos requisitos autorizadores, quais sejam: o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. 

5) Indubitavelmente, tais requisitos estão claramente presentes no caso em 

voga. Há inegável plausibilidade jurídica no pretendido pelo AVAÍ, haja vista 

proteção trazida pelo RGC-CBF, em seu artigo 86, §2º: 

 

“§ 2º - Em cumprimento de acordo assinado entre os Clubes, 

inclusive para situações de reciprocidade, a disponibilidade de 

ingressos para o visitante poderá ser superior aos 10% (dez por 

cento) da capacidade do estádio.” 



 

 

”.  

 

6) O "periculum in mora" é visualizado não só pelo fato de uma decisão 

unilateral do FLAMENGO E O DESRESPEITO AO REGULAMENTO, podendo fazer com 

que o AVAÍ e sua torcida tenham prejuízos, mas também em razão de os ingressos 

que já estavam sendo comercializados aos visitantes. Uma eventual negativa 

quanto à concessão de liminar requerida pelo AVAÍ, sem dúvida, impediria a 

aquisição de NOVOS INGRESSOS para aqueles torcedores do AVAI, que já se 

dirigiriam, ainda que em pequeno número, para ver um jogo e um evento 

esportivo que possui regras e normas, e caso em contrário a partida já terá sido 

realizada.  

 

7) Desta forma, o AVAI requer, 

respeitosamente, a concessão da liminar, de maneira a obstar a conduta abusiva 

assumida pelo FLAMENGO na DECISÃO UNILATERAL DE DECIDIR QUE NÃO HAVERÁ 

LOCAL DESTINADO AO VISITANTE E ABRIR VENDA DE INGRESOS PARA SUA 

TORCIDA, bem como salvaguardar o direito do AVAI e de sua torcida de adquirirem 

entradas, para o setor a ela destinada E AINDA, DE TER O SEU LOCAL PRESERVADO 

E SEGURO. 

 

C. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer o AVAÍ: 

 

a) Concessão da liminar inaudita altera pars para que o CLUBE DE REGATAS 

FLAMENGO seja obrigado A SUSPENDER  a ordem de não haver LOCAL DE 

VISITANTE, determinando o reestabelecimento do LOCAL AO VISITANTE e de 



 

 

comercializar ingressos a torcida visitante, sob pena de pagamento de multa a ser 

valorada pelo E. STJD;  

 

Sejam intimados o FLAMENGO e a D. Procuradoria de Justiça Desportiva, na forma 

do artigo 119 do CBJD, e ao final a PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, 

confirmando-se no acórdão a liminar porventura deferida, por representar medida 

de direito e justiça.  

 

Protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos. 

 
 

Termos em que 
Pede Deferimento. 

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2019. 
 
 
 

OSVALDO SESTÁRIO FILHO 
OAB/RJ 160.294 

 


