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MEDIDA INOMINADA 

PROCESSO DISCIPLINAR DESPORTIVO n˚. 039/2020 
COMPETIÇÃO: CAMPEONATO AMAZONENSE DE FUTEBOL SERIE A 2020 

REQUERENTE: EPD NACIONAL FAST CLUBE 

EPD NACIONAL FUTEBOL CLUBE 

REQUERIDO: PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO AMAZONANSE DE FUTEBOL - FAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A verdade do direito situa-se no 

futuro, não no passado.” 

(François Ost) 

 

 

 

Vistos etc. 

 

Os Requerentes, inconformados com a 

Resolução nº 001/2020.PRESI/FAF da lavra do Sr. 

Presidente da FAF, onde definiu as equipes classificas 

para as competições nacionais da CBF no ano de 2001, 

impetraram a presente inominada. 
 

Os Requerentes cumpriram os requisitos de 

tempestividade, regularidade formal12 e preparo3. 
 

É o breve relatório.  

 
1 art. 2˚, II, IV, X e XI 
2 art. 52 
3 Art. 138-III 
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Decido. 

 

 

A questão aqui me parece tratar-se de que o 

Presidente da FAF teria ou não a prerrogativa de 

decidir unilateralmente, independente do critério, 

quais as EPDs com direito a participar das competições 

nacionais organizadas pela CBF sem reunião previa do 

Conselho Técnico para definição destes critérios de 

escolha. 

 

Não encontrei nos Estatutos da FAF, no 

Regulamento Geral de Competições da FAF e no 

Regulamento Específico da Competição dispositivo que 

garanta esse direito ao Presidente da FAF, como 

também, não encontrei algum que aponte quem teria esse 

direito. 

 

O que diz o item XXXIII do artigo 57 dos 

Estatutos da FAF: 

 

Art. 57. Ao Presidente, além das demais 

atribuições prescritas neste Estatuto e 

na Legislação desportiva, compete: 

(...) 

XXXIII – Assinar as Resoluções da 

Presidência (RDP) e da Diretoria (RDI) 

 

Não vejo nenhuma referência ao poder 

unilateral de decidir as questões em voga. 
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E afinal, a competição ENCERROU ou foi 

SUSPENSA? 

 

O artigo 93 do CBJD dispõe que quando for 

relevante o fundamento do pedido e a demora puder 

tornar ineficaz a medida, o Presidente do TJD, ao 

despachar a inicial, poderá conceder medida liminar. 

 

Para que haja a concessão da referida medida 

emergencial, necessário se faz que o requerente 

demonstre: a) “a probabilidade do direito alegado”; b) 

“o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. 

 

O primeiro requisito equivale fomus boni 

iuris, o qual representa a plausibilidade do direito, 

e o segundo requisito, ao periculum in mora ou o 

perigo de dano direto/interesse da parte ou de 

comprometimento ao resultado da demanda. 

 

Em juízo superficial, vislumbro a 

presença dos requisitos autorizadores desta medida. 
 

No entanto, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR REQUERIDA, determinando que o Presidente da 

Federação Amazonense de Futebol FAF, se abstenha de 

efetuar qualquer indicação de qualquer EPD para 

participar de qualquer competição nacional promovida 

e/ou organizada pela CONFEDERAÇÃO BARSILEIRA DE 

FUTEBOL -CBF referente as competição de 2021, até 

decisão final desta Corte de Justiça Desportiva. 

 

Determinando ainda a: 
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INTIMAÇÃO do Presidente da Federação 

Amazonense de Futebol – FAF, para cumprimento 

da medida aqui deferida, sob pena de multa 

diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até 

totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), neste caso, determino o encaminhamento 

dos autos a Procuradoria da Justiça Desportiva 

para as devidas providencias. 

 

INTIMAÇÃO do Presidente da Federação 

Amazonense de Futebol – FAF, para apresentar 

as contrarrazões no prazo estabelecido no §2º 

do artigo 119 do CBJD4;  

 

INTIMAÇÃO da Procuradoria da Justiça 

Desportiva, pelo mesmo prazo estabelecido no 

§2º do art. 119 do CBJD, para se manifestar. 

 

INTIMAÇÃO das partes para a sessão de 

julgamento da presente medida inominada. 

 

DESIGNO ainda, sessão de julgamento da 

presente MI, para o dia 17 de agosto de 2020 

as 15h;  

 

 

Defiro o pedido de intimação de todas as 

EPDs participantes do Campeonato Amazonense de Futebol 

Serie A de 2020, para compor a presente lite como 

terceiro interessado, nos termos do artigo 55 do CBJD, 

 
4 Art. 119, §2º - Os réus, a Procuradoria e as partes interessadas terão o prazo comum 

de dois dias para apresentar contrarrazões, contados a partir do despacho que lhes 

abrir vistas dos autos 
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no entanto, estabeleço o prazo contido no §2º do 

artigo 119, para juntadas aos autos da manifestação do 

interesse de compor a presente lide, já constando na 

intimação a data e horários da sessão de julgamento. 

 

Os demais requerimentos entendo que 

devem ser analisados pelo Douto Relator. 

 

Sorteado como Relator o Auditor Dr. 

JAYME PEREIRA JUNIOR. 

 

Findo o prazo estabelecido nas 

intimações deferidas, com manifestação ou não, sejam 

os presentes autos conclusos ao Relator. 

 

 

INTIME-SE COM URGÊNCIA. 

 

 
 

Manaus (AM), em 16 de julho de 2020. 
 

EDSON ROSAS JÚNIOR 
PRESIDENTE DO TJD/AM 
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