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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
2ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis (Capital) -

Continente
Rua São José, 300 - Bairro: Estreito - CEP: 88075-310 - Fone: (48)3287-5155 - Email:

continente.civel2@tjsc.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5001388-88.2019.8.24.0082/SC
REQUERENTE: FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE
REQUERIDO: ELEPHANT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

DESPACHO/DECISÃO

Defiro a tramitação em segredo de Justiça, diante da grande
repercussão do caso, e visando preservar a intimidade e a segurança de
dirigentes, atletas e seus familiares.

Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
proposta por Figueirense Futebol Clube, em face de Elephant participações
Societárias S.A, alegando, em síntese, que as partes firmaram em agosto de
2017 “acordo de investimento e transferência da atividade futebol sob
condições suspensivas”, no entanto, houve inadimplemento por parte do réu
das obrigações contratuais. Discorreu que em julho de 2019 foi firmado “termo
de compromisso e outras avenças”, o qual foi fixado obrigações por parte do
réu, mas, novamente, não houve o adimplemento. Requereu tutela antecipada
em caráter antecedente para: a) A autorização judicial para que a requerente,
por seus representantes, possa praticar atos de gestão e de administração do
Figueirense Futebol Clube Ltda. independentemente do consentimento da
requerida e da expedição de mandado ou ofício específicos; b)
Cumulativamente, a expedição de mandado liminar, em nome da requerida,
para que tanto ela quanto seus representantes se abstenham de praticar
qualquer ato de administração do Figueirense Futebol Clube Ltda., sob pena de
multa por ato de descumprimento não inferior a R$ 100.000,00, mantendo-se,
assim, a administração da sociedade exclusivamente pelas pessoas designadas
pela requerente; c) Cumulativamente, a decretação, liminar e provisória, de
ineficácia de qualquer ato de administração porventura praticado pela
requerida e por seus representantes a partir do recebimento da notificação da
resolução contratual entre as partes (18h30min do dia 20/09/2019), inclusive
com expedição de ofício nesse sentido para a Federação Catarinense de
Futebol, para a Confederação Brasileira de Futebol e para as instituições
financeiras as quais o Figueirense Futebol Clube Ltda. possui contas; d)
Cumulativamente, a expedição de mandado liminar para devolução de todos os
livros, materiais, senhas de acesso, tokens, contratos e documentos referentes
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ao Figueirense Futebol Clube Ltda. que estejam em posse da requerida,
podendo, quantos aos livros e documentos, se V. Ex.a. assim entender,
determinar o depósito em cartório judicial, sob pena de multa diária de R$
50.000,00;

É o relatório. Decido.

Prescreve o artigo 303 do Código de Processo Civil: “Nos casos em
que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode
limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de
tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram em 30 de
julho de 2019, termo de compromisso de outras avenças, o qual previu na
cláusula segunda diversos pagamentos a serem realizados pelo réu, no valor
de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), sendo a primeira parcela de
R$ 1.175.000.00, até o dia 27/08/2019; a segunda parcela de R$ 1.175.000.00,
até o dia 12/09/2019; a terceira parcela de R$ 2.375.000,00 até 12/10/2019;
quarta parcela de R$ 2.375.000,00 até 12/11/2019; quinta parcela de R$
2.375.000,00 até 12/12/2019; sexta parcela de R$ 2.375.000,00 até
12/01/2020; sétima parcela de R$ 2.375.000,00 até 12/02/2020; oitava parcela
de R$ 2.375.000,00 até 12/03/2020; nona parcela de R$ 2.375.000,00 até
12/04/2020; ou seja, até a apresente data era para o réu ter adimplido os
valores da primeira e segunda parcela, nos valores de R$ 1.175.000.00 cada
uma, no total de R$ 2.350.000,00.

Além do mais, restou definido na cláusula 9.2: “Havendo o
inadimplemento de qualquer disposição prevista neste termo, as partes
poderão dar por rescindido o contrato, se não preferir exigir o seu
cumprimento, nos termos do art. 474 do Código Civil, aplicando-se, na
rescisão, o dispositivo na cláusula 3.15 do contrato”.   

O referido distrato, foi amplamente divulgado na imprensa
desportiva, com nota subscrita por ambas as partes, mas conforme consta nos
autos, as partes não subscreveram o memorando para encerramento da
relação contratual.

Em sendo assim, configurado o inadimplemento na relação
contratual, o pedido de tutela em caráter antecedente para administração do
clube ré é medida que se impõe como essencial para a continuidade do
funcionamento do clube.

De outra parte, o perigo de dano irreparável se justifica diante das
notícias do elevado passivo em que o clube está passando. 

Acrescente-se a aventada possibilidade de abandono da
competição, acarretando as sanções previstas no art. 61 do Regulamento da
Confederação Brasileira de Futebol.

Além do mais, verifica-se no extrato 9, que houve transferência de
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elevados valores do clube diretamente para a conta do administrador da
empresa ré ainda na data de hoje, mesmo após notificado da
rescisão restando, portanto, configurados os requisitos necessários da tutela
de urgência.

ANTE O EXPOSTO, a teor do art. 303 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE
URGÊNCIA, para ser cumprida por mandado judicial por oficial de justiça, para:

1. Autorizar judicialmente a requerente, por seus representantes, para que possa
praticar atos de gestão e de administração do Figueirense Futebol Clube Ltda.
independentemente do consentimento da requerida;

2. Cumulativamente, a expedição de mandado liminar, em nome da requerida,
para que tanto ela quanto seus representantes se abstenham de praticar
qualquer ato de administração do Figueirense Futebol Clube Ltda., sob pena de
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de demais medidas
coercitivas; mantendo-se, assim, a administração da sociedade exclusivamente
pelas pessoas designadas pela requerente;

3. Cumulativamente, a decretação, liminar e provisória, de ineficácia de qualquer
ato de administração porventura praticado pela requerida e por seus
representantes a partir do recebimento da notificação da resolução contratual
entre as partes (18h30min do dia 20/09/2019), inclusive com expedição de
ofício nesse sentido para a Federação Catarinense de Futebol, para a
Confederação Brasileira de Futebol e para as instituições financeiras as quais o
Figueirense Futebol Clube Ltda. possui contas;

4. Cumulativamente, a expedição de mandado liminar para devolução de todos os
livros, materiais, senhas de acesso, tokens, contratos e documentos referentes
ao Figueirense Futebol Clube Ltda. que estejam em posse da requerida,
devendo, quantos aos livros e documentos, realizar o depósito em cartório
judicial, sob pena de multa diária sob pena de multa diária de R$ 10.000,00
(dez mil reais), sem prejuízo de demais medidas coercitivas.

5. Intime-se o autor para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, a teor do art.
303, §1º, inciso I do CPC.

Designo audiência conciliatório para o dia 07/11/2019, às 14:00.
Cite-se o réu para o comparecimento do ato, a teor do art. 303, § 1 º, inciso III
do CPC.

Cumpra-se, com urgência e pelo plantão judiciário, o mandado
requerido no item 37.3, na reunião a ser realizada no dia 24/09/2019, às 10
horas, na sede da Federação Catarinense de Futebol.  

   

 

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO EDUARDO REGIS DE FIGUEIREDO E SILVA, 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 310000449725v3 e do código CRC f306eb7f.

Informações adicionais da assinatura:
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Signatário (a): CLAUDIO EDUARDO REGIS DE FIGUEIREDO E SILVA
Data e Hora: 23/9/2019, às 19:55:58
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