
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.417.617 - PE (2013/0375521-8)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO    

LEONEL PITTZER    
RODRIGO FUX E OUTRO(S)   
BRUNO VIANNA ZAPPELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE 
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)   

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR 
INTERES.  : UNIÃO 
INTERES.  : SPORT CLUB INTERNACIONAL 
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.  : GUARANI FUTEBOL CLUB 
INTERES.  : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. COISA JULGADA 
MATERIAL. PRESERVAÇÃO. RESOLUÇÃO DA CBF – 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 
ESTABELECENDO DOIS CAMPEÕES PARA O 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 
PROFISSIONAL DE 1987 – DESOBEDIÊNCIA À COISA 
JULGADA MATERIAL DE AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA 
EM JULGADO – NULIDADE DA RESOLUÇÃO 
PROCLAMADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 
JULGAMENTO CONFIRMADO.

1.- Diante da coisa julgada material, em processo judicial da 
Justiça Comum, declarando o clube Campeão Brasileiro de 
Futebol Profissional, inadmissível a revisão ulteriormente, 
muitos anos após, do resultado, por Resolução da entidade 
patrocinadora do Campeonato, no caso a Confederação 
Brasileira de Futebol, declarando dois campeões de aludido 
certame.

2.- Autoridade da coisa julgada material, que se produzem para o 
futuro, não podendo ser  alterada por ato unilateral consistente 
na Resolução de uma das partes do processo.

3.- A provocação no sentido do respeito à coisa julgada material 
pode realizar-se por qualquer forma de manifestação nos autos, 
não se inviabilizando pelo fato da utilização do instrumento 
processual do cumprimento da sentença, visto que, a rigor, já 
tinha, a parte vencida, o dever de respeitar a coisa julgada.
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4.- Respeito à coisa julgada, que se reveste de especial 
relevância como efeito pedagógico para toda a sociedade, como 
elemento essencial à ordem jurídica e componente do próprio 
Estado de Direito, especialmente em matéria de grande 
repercussão social, como a esportiva.

5.- Recurso Especial improvido, mantido o julgamento do 
Tribunal de origem. 

ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas,  após a renovação das sustentações orais e dos votos anteriormente 

proferidos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Sidnei Beneti, que lavrará o acórdão.  Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi, 

Relatora. Votaram com o Sr. Ministro Sidnei Beneti os Srs. Ministros João Otávio de 

Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Dr. RODRIGO FUX, pela parte RECORRENTE: CLUBE DE 
REGATAS DO FLAMENGO

Dr. JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES, pela parte 
RECORRIDA: SPORT CLUB DO RECIFE

Brasília, 08 de abril de 2014(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.417.617 - PE (2013/0375521-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO    

LEONEL PITTZER    
RODRIGO FUX E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE 
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)   

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR 
INTERES.  : UNIÃO 
INTERES.  : SPORT CLUB INTERNACIONAL 
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.  : GUARANI FUTEBOL CLUB 
INTERES.  : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF 

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos especiais interpostos pelo CLUBE DE 

REGATAS DO FLAMENGO e pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

FUTEBOL – CBF, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.

Ação: de cumprimento de sentença em ação declaratória cumulada 

com obrigação de fazer, proposta por SPORT CLUB DO RECIFE em face da 

CBF, na qual sustenta o descumprimento da sentença transitada em julgado.

O pedido de cumprimento de sentença decorre da edição da 

Resolução da Presidência RDP nº 02/2011 (e-STJ fl. 711/712), pela CBF, a qual 

se reconheceu “o Sport Club Recife e o Clube de Regatas do Flamengo como 

Campeões Brasileiros de Futebol Profissional de 1987”.

Decisão interlocutória (e-sTJ fl. 748/753): foi deferido o pedido de 

processamento do cumprimento contra a CBF da sentença proferida na ação 

declaratória cumulada com a obrigação de fazer, nos seguintes termos (e-STJ fl. 

752): 

determinando seja expedida carta precatória para a Seção Judiciária do 
Rio de Janeiro com vistas à intimação pessoal da Confederação Brasileira de 
Futebol - CBF, no endereço ali indicado, para que no prazo improrrogável de 
48 (quarenta e oito) horas faça, por meio de seu Presidente ou de quem suas 
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vezes fizer, revogar a Resolução da Presidência RDP nº 02/2011 e no mesmo 
prazo edite outra resolução na qual conste expressamente que em estrita 
obediência à sentença proferida nestes autos às fls. 365/376 reconhece como 
único campeão brasileiro de futebol profissional de 1987 o autor, qual seja o 
SPORT CLUB DO RECIFE (…) 

Flamengo e CBF interpuseram agravos de instrumento, visando 

impugnar o deferimento para processar o cumprimento da sentença. Em seus 

agravos, sustentaram que a pretensão veiculada no requerimento de cumprimento 

de sentença extrapolava os limites da sentença executada.

Desses agravos sobrevieram dois recursos especiais conexos ao 

presente recurso (REsp nº 1.418.712 e REsp nº 1.413.771, interpostos, 

respectivamente, pela CBF e pelo Flamengo).

Sentença no procedimento de cumprimento de sentença: em 

atendimento à ordem judicial, comunicada à CBF por meio de mandado de 

citação, a Confederação revogou a Resolução nº 02/2011, apontada como 

contrária à sentença cujo cumprimento foi deferido. 

Enquanto tramitavam os agravos de instrumento no TRF da 5ª 

Região, o procedimento do cumprimento de sentença seguiu, tendo o juiz 

declarado satisfeita a pretensão, extinguindo o processo, nos termos do art. 794, I, 

do CPC.

Acórdão recorrido: negou provimento à apelação interposta pelo 

recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1116/1121), e ato contínuo 

julgou a perda do objeto dos agravos de instrumento:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA 
JULGADA.

1. Em 10.02.1988, a agremiação autora/apelada, ingressou em juízo 
pleiteando ser reconhecida como legítima campeã brasileira de 1987. 
(expressão singular, pois disputava com o apelante quem seria o CAMPEÃO 
BRASILEIRO DE 1987). ENTENDIA O FLAMENGO que ele seria o 
campeão.

2. A sentença proferida em 02.05.1994, concluiu por jugar procedente in 
totum  as pretensões formuladas na peça exordial para determinar seja 
reconhecido o demandante como campeão brasileiro de futebol profissional de 
1987, pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF (fls. 375 dos autos). No 

Documento: 1286647 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/09/2014 Página  4 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

julgamento da apelação, a sentença foi mantida.
3. O E.STJ não conheceu do recurso especial interposto – cf. fls. 477 dos 

autos (agravo nº 210691) tendo transitado em julgado o ato judicial que 
reconheceu o SPORT CLUBE DO RECIFE como O CAMPEÃO 
BRASILEIRO DE 1987, E NÃO COMO UM DOS CAMPEÕES 
BRASILEIROS!

4. A resolução engendrada pela CBF anteriormente e revogada 
posteriormente, em 2011, representava, sem dúvida, uma grosseira tentativa de 
burla a uma decisão judicial transitada em julgado.

5. Recurso que se conhece e se nega provimento.

Embargos de declaração: interpostos contra os acórdãos do TRF em 

apelação e agravos, foram rejeitados, aplicando-se multa de 1% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 538 do CPC.

Recursos especiais: interpostos por CBF e Flamengo, com alegação 

de violação dos arts. 128, 236, § 1º, 460, 467, 468, 469, 471, 472, 474, 538, 

parágrafo único, e 535 do CPC e 422 do CC/02. Todos os recursos, com idêntico 

conteúdo, em síntese, salientam que:

i) o acórdão recorrido estendeu e deturpou os limites da coisa 

julgada, formada nos autos da ação de conhecimento, bem como apreciou pedido 

novo não deduzido na ação, qual seja, o reconhecimento de que o recorrido Sport 

Club do Recife fora o único campeão brasileiro de 1987. 

ii) o pedido do cumprimento de sentença contraria ato 

extraprocessual do recorrido, que, quando de seu ingresso no Clube dos Treze em 

1997 (e-STJ fls. 864/869), teria reconhecido o título conjuntamente ao clube 

recorrente, configurando, pois venire contra factum proprium .

iii) a interposição de embargos de declaração com objetivo de 

obtenção de prequestionamento expresso e numérico dos dispositivos legais 

analisados afasta a imposição da multa processual.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.417.617 - PE (2013/0375521-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO    

LEONEL PITTZER    
RODRIGO FUX E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE 
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)   

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR 
INTERES.  : UNIÃO 
INTERES.  : SPORT CLUB INTERNACIONAL 
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.  : GUARANI FUTEBOL CLUB 
INTERES.  : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF 

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

VOTO

Cinge a controvérsia a definir se é o cabível o requerimento para 

cumprimento de sentença, tendo em vista haver registro de que a CBF no ano de 

1988 já havia declarado o recorrido como Campeão Brasileiro de Futebol 

Profissional de 1987.

Cumpre salientar que os recursos especiais interpostos pelo Flamengo 

e pela CBF devolvem ao STJ idêntica matéria, sob os mesmos argumentos fáticos 

e jurídicos, de modo que serão apreciados conjuntamente, inclusive quanto à sua 

possível perda de objeto. 

1. Da perda do objeto

01. Os agravos de instrumento interpostos na origem pela CBF e pelo 

Flamengo têm por objeto impugnar a decisão do juízo de primeiro grau, por meio 

da qual se deferiu o processamento do procedimento de cumprimento de sentença, 

determinando-se a revogação da Resolução RDP nº 02/2011. Em razão da não 

atribuição de efeito suspensivo aos agravos, houve a prolação de sentença no 

procedimento de cumprimento de sentença, antes da apreciação dos referidos 
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agravos.

02. Ante a superveniência da sentença e da respectiva interposição de 

apelação pelo Flamengo, os agravos foram levados a julgamento em sessão 

realizada em 19/07/2012, juntamente com a referida apelação. 

03. Ressalte-se que tanto os agravos quanto a apelação guardam entre 

si identidade de fundamentos fáticos e jurídicos para sustentar a tese de que a 

Resolução RDP nº 02/2011 não afronta o comando judicial materializado na 

sentença, cuja execução se pretende. 

04. Ao apreciar a apelação, o TRF da 5ª Região, porque devolvido no 

recurso a mesma discussão, pronunciou-se acerca da tese suscitada pelo Flamengo 

e pela CBF de modo a esgotar integralmente o objeto debatido nos respectivos 

agravos de instrumento. Dessa forma, o mérito dos agravos, de fato, acabou 

abarcado pela preclusão, uma vez que não é dado ao julgador apreciar novamente 

questão já decidida. 

05. Todavia, remanesce interesse recursal quanto à apreciação dos 

recursos especiais oriundos dos referidos agravos de instrumento, uma vez que 

impugnam a aplicação da multa prevista no art. 538 do CPC, em decorrência da 

interposição tempestiva de embargos de declaração.

2. Alegação de violação dos arts. 535 e 538 do CPC

06. No acórdão recorrido não há omissão, contradição ou 

obscuridade, porquanto o Tribunal de origem declinou expressamente todos os 

fundamentos utilizados como razões de decidir, não lhe sendo exigida a 

manifestação acerca de uma a uma as teses suscitadas pelas partes.

07. Todavia, a interposição dos embargos de declaração pelos 

recorrentes em 2º grau de jurisdição, com o intuito manifesto de obter o 

prequestionamento expresso de dispositivos legais, como na hipótese dos autos, 
Documento: 1286647 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/09/2014 Página  7 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC, nos 

termos da Súmula 98/STJ.

3. Do cabimento de cumprimento de sentença

08. No requerimento de cumprimento de sentença, o recorrido 

formulou pedido nos seguintes termos (e-STJ fl. 608):

“(…) sejam intimados, por Carta Registrada, a CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF, entidade nacional de administração de 
desporto, com sede na Rua Victor Civita, s/n, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro-RJ, e seu Presidente, RICARDO TERRA TEIXEIRA, brasileiro, 
dirigente desportista, com domicílio profissional na Capital do Estado do Rio 
de Janeiro, na  Rua Victor Civita, s/n, Prédio Sede da CBF, Barra da Tijuca, 
para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exararem Resolução (fazendo-a 
devidamente publicada) anulando a susomencionada "Resolução RDP nº 
02/2011", sob pena de multa-diária por atraso no cumprimento de tal ordem 
(…) ressalvando o Requerente, ainda, o direito de postular indenização por 
todos os prejuízos decorrentes do descumprimento do veredicto judicial em 
foco;”

09. Isso porque, segundo discorre em sua petição de cumprimento, a 

sentença executada teria determinado que a CBF e a própria União:

“se abstivessem de adotar qualquer medida tendente à alteração indevida 
do Regulamento e, portanto, que importasse em desconsiderar o Sport Club do 
Recife como ÚNICO Campeão Brasileiro de Futebol Profissional do ano de 
1987, mesmo por que, dito Regulamento, com validade e eficácia garantidas 
pela aludida sentença, só previu a possibilidade de um único campeão para o 
certame em foco” (e-STJ fl. 604)

10. Por sua vez, a parte dispositiva da sentença, cujo cumprimento se 

requer, encontra-se vazada nos seguintes termos (e-STJ fl. 427):

“(…) declarar válido o regulamento do campeonato brasileiro de futebol 
profissional de 1987, outorgado pela Diretoria da CBF; declarar, ainda, 
necessária a aprovação da integralidade dos membros do Conselho Arbitral da 
dita entidade, para a sua modificação, determinando, outrossim, à 
Confederação Brasileira de Futebol -  CBF e à União (Conselho Nacional de 
Desporto – CND) que se abstenham de ordenar a convocação, convocar ou 
acatar decisão do Conselho Arbitral tendente à modificação do suso-citado 
regulamento, sem a deliberação unânime de seus membros, concluindo, pois, 
por determinar seja reconhecido o demandante como Campeão Brasileiro de 
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Futebol Profissional do ano de 1987, pela Confederação Brasileira de Futebol 
– CBF.”

11. Partindo-se da norma extraída do dispositivo da sentença, a qual 

transitou em julgado em 05/4/1999 (e-STJ fl. 562), pode-se somente extrair que a 

CBF foi obrigada a reconhecer o Sport Club do Recife como campeão de 1987. 

Essa obrigação, contudo, foi cumprida espontaneamente em ato materializado em 

1988, do qual se seguiu a disputa pelo recorrido da Copa Libertadores da América 

de 1988. É o que informou a própria CBF, em petição datada de 30 de novembro 

de 1989 (e-STJ fl. 399), antes mesmo da prolação da sentença objeto do 

procedimento de cumprimento da sentença.

12. O juiz de 1º grau, ao determinar o cumprimento da sentença, 

proferiu despacho que mandou processá-lo, determinando à CBF (e-STJ fl. 752):

“(…) no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas faça, por 
meio de seu Presidente ou de quem suas vezes fizer, revogar a Resolução da 
Presidência RDP nº 02/2011 e no mesmo prazo edite outra resolução na qual 
conste expressamente que em estrita obediência à sentença proferida nestes 
autos às fls. 365/376 reconhece como único campeão brasileiro de futebol 
profissional de 1987 o autor, qual seja o SPORT CLUB DO RECIFE (…)”

13. Fazendo-se o cotejo entre a ordem emanada da sentença que se 

pretende executar, o pedido formulado no cumprimento da sentença e o despacho 

deferitório para cumprimento, constata-se que extrapolam dos limites sentenciais.

14. O que ocorre nos autos é que, após 12 anos do trânsito em 

julgado da sentença prolatada, a CBF editou a Resolução de Presidência RDP nº 

02/2011, na qual resolveu retificar a RDP nº 03/2010, para “reconhecer o Sport 

Club do Recife e o Clube de Regatas do Flamengo como Campeões Brasileiros de 

Futebol Profissional de 1987” (e-STJ fl. 712).

15. O Sport, então, ao se avistar com a Resolução, requereu a 

execução da sentença, transitada em julgado e reconhecidamente cumprida há 

mais de 12 anos, que lhe atribuiu o título de campeão, ao invés de, por 

instrumentos processuais adequados, buscar retirar do mundo jurídico a referida 
Documento: 1286647 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/09/2014 Página  9 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Resolução. Note-se que a discussão acerca do conteúdo, validade e eficácia da 

Resolução RDP nº 02/2011 refoge à estreita via do procedimento para 

cumprimento de sentença, máxime porque, em 1988, no curso da ação 

declaratória, voluntariamente, a CBF havia reconhecido o Sport como campeão do 

ano de 1987. 

16. Ademais, analisando-se a Resolução com os olhos voltados para o 

conteúdo sentencial, de forma objetiva e livre de emoções, conclui-se que o 

disposto na Resolução editada em 2011 não trisca naquilo que foi definido pela 

sentença que se busca executar.

Forte nessas razões, em preliminar, DOU PROVIMENTO aos 

recursos especiais para: 

i) reconhecer inadequada a utilização do procedimento de 

cumprimento de sentença com fins de se obter a revogação de Resolução editada 

após mais de 12 anos do trânsito em julgado de sentença cumprida desde 1988; 

ii) afastar a multa aplicada nos termos do art. 538 do CPC, em razão 

da interposição de embargos de declaração na apelação, bem como nos agravos de 

instrumento interpostos pelo Flamengo e pela CBF.

Diante da inversão da sucumbência, condeno o recorrido ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 30.000,00 

(trinta mil reais).
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2013/0375521-8 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.417.617 / PE

Números Origem:  00040555219004058300  40555219004058300  64442  9405372351  940537235164442

PAUTA: 03/12/2013 JULGADO: 03/12/2013

Relatora
Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO

LEONEL PITTZER
RODRIGO FUX E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR
INTERES. : UNIÃO
INTERES. : SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES. : GUARANI FUTEBOL CLUB
INTERES. : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. RODRIGO FUX, pelo RECORRENTE: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
Dr. JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES, pelo RECORRIDO: SPORT CLUB DO RECIFE

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi que, em preliminar, deu provimento ao 
recurso especial para afastar a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC  e para extinguir o 
cumprimento de sentença por inadequação procedimental, pediu vista o Sr. Ministro Sidnei Beneti.

Aguarda o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Ausentes, justificadamente, os Srs. 
Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva. Presidiu o julgamento o Sr. 
Ministro João Otávio de Noronha.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2013/0375521-8 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.417.617 / PE

Números Origem:  00040555219004058300  40555219004058300  64442  9405372351  940537235164442

PAUTA: 20/03/2014 JULGADO: 20/03/2014

Relatora
Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO DE PAULA CARDOSO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO

LEONEL PITTZER
RODRIGO FUX E OUTRO(S)
BRUNO VIANNA ZAPPELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR
INTERES. : UNIÃO
INTERES. : SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES. : GUARANI FUTEBOL CLUB
INTERES. : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, adiou o julgamento deste processo por indicação do Sr. Ministro Sidnei Beneti 
para a Sessão do dia 27/03/2014.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.417.617 - PE (2013/0375521-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO    

LEONEL PITTZER    
RODRIGO FUX E OUTRO(S)   
BRUNO VIANNA ZAPPELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE 
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)   

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR 
INTERES.  : UNIÃO 
INTERES.  : SPORT CLUB INTERNACIONAL 
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.  : GUARANI FUTEBOL CLUB 
INTERES.  : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF 

VOTO-VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI: 

1.- Meu voto diverge, com o maior respeito, do voto da E. Relatora, e 

nega provimento a todos os Recursos Especiais (REsps 1.417.617-PE, 1.418.712-PE e 

1.413.771-PE) mantendo, portanto, o julgado do Tribunal de origem, com fundamento 

no respeito à eficácia da coisa julgada produzida em 5.4.1999 (REsp 1.4317.617, 

e-STJ, fls. 562 e correspondentes nos demais Recursos Especiais).  

2.- A Ementa do julgado permite visualização clara da controvérsia 

ora submetida a julgamento e conclui corretamente:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
COISA JULGADA.

1.- Em 10.02.1988, a agremiação autora/apelada (i.e, o Sport 
Recife), ingressou em juízo pleiteando ser reconhecida como 
legítima campeã brasileira de 1987. (Expressão singular, pois 
disputava com o apelante quem seria o campeão brasileiro de 
1987). Entendia o Flamengo que ele seria o campeão.

2.- A sentença, proferida em 02.05.1994, concluiu por julgar 
procedente in totum as pretensões formuladas na peça exordial 
para determinar seja reconhecido o demandante como campeão 
brasileiro de futebol profissional de 1987, pela Confederação 
Brasileira de Futebol – CBF (fls. 375 dos  autos). No julgamento 
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da apelação, a sentença foi mantida.

3.- O E. STJ não conheceu do recurso especial interposto – cf. 
fls. 477 dos autos (agravo nº 210691) tendo transitado em 
julgado o ato judicial que reconheceu o Sport Clube do Recife 
como o Campeão Brasileir o de 1987, e não como um dos 
campeões brasileiros!

4.- A resolução engendrada pela CBF anteriormente e revogada 
posteriormente, em 2011, representava, sem dúvida, uma 
grosseira tentativa de burla a uma decisão judicial transitada em 
julgado.

5.- Recurso que se conhece e se nega provimento.

3.- Como como se vê, a Justiça Federal, por sentença transitada em 

julgado,  diante de dissensões surgidas na CBF, a respeito do Campeonato Brasileiro 

de Futebol Profissional do ano de 1987, não exauridas pela Justiça Desportiva (CF, 

art. 217, §§ 1º e 2º), julgou procedente Ação Declaratória de Obrigação de Fazer (cf. 

petição inicial), movida pelo ora Recorrido, SPORT CLUBE DO RECIFE contra a 

CBF – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL e, em litisconsórcio 

(petição inicial, numeração original, fls. 9) o ora Recorrente, CLUBE DE REGATAS 

DO FLAMENGO  -  além do Sport Club Internacional e Guarani Futebol Clube,  e 

declarou o Autor, ora Recorrido, SPORT CLUBE DO RECIFE, “como Campeão 

Brasileiro de Futebol Profissional do ano de 1987, pela Confederação Brasileira de 

Futebol – CBF” (sentença, e-STJ, fls. 427), totalmente improvido, sem observações ou 

ressalvas, pelo Acórdão (e-STJ fls. 466 e 468), e intacto pelo STJ, que não conheceu 

do Recurso Especial.

Na qualidade de Campeão Brasileiro de 1987, o SPORT CLUBE DO 

RECIFE representou o Brasil na Copa Libertadores da América.

A CBF, contudo, por meio da Resolução da Presidência RDP 

02/2011, veio, ulteriormente, a reconhecer “o Sport Club Recife e o Clube de Regatas 

do Flamengo como Campeões Brasileiros de Futebol Profissional de 1987” (e-STJ, fls. 

711/712), quer dizer, em vez de campeão declarado pela sentença transitada em 

julgado em 1988, o Sport Clube do Recife passava a ser “um dos campeões”, ao lado 
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do Clube de Regatas do Flamengo.

4.- Não se discute nestes autos a competência da Justiça Desportiva 

diante da Justiça Comum, bem regrada no Brasil pelo art. 217, §§ 2º e 3º, da 

Constituição Federal – disposição constitucional única no mundo, que tanto honra os 

esforços de todos quantos zelaram pelas garantias desportivas quando dos trabalhos 

constituintes de 1968, destacando-se, permita-se, por todos, o conhecido trabalho do E. 

Prof. ÁLVARO DE MELLO FILHO.

É que, no caso, superou-se há tempos a “fase” da Justiça Desportiva, 

tendo-se realizado, efetivamente, julgamento do litígio pela Justiça Comum, cuja 

intervenção em matéria de esportes, relembre-se, não é excluída pela Justiça 

Desportiva, mas apenas diferida pelo texto constitucional (CF, art. 217, §§ 2º), até 

porque sobranceiro o direito fundamental do acesso à Justiça (CF, art. 5º, § XXXV). 

Têm-se, pois, matérias afetas exclusivamente à competência da Justiça 

Comum, no âmbito de processo judicial comum, referentes a respeito à autoridade de 

coisa julgada formada na Ação Declaratória transitada em julgado e na admissibilidade 

de a parte vencedora do processo judicial exigir o cumprimento do julgado transitado 

em julgado. 

5.- Postas de lado as inesgotáveis digressões incidentais laterais que o 

sistema processual brasileiro atual tanto alimenta, deve-se responder a questão muito 

clara e direta. Prevalece a coisa julgada ou pode a entidade desportiva patrocinadora 

do Campeonato Brasileiro, dispor, retroativamente, por ato administrativo, sobre 

matéria já julgada jurisdicionalmente, com trânsito em julgado, pela Justiça Estatal? 

A resposta negativa é irrecusável. O respeito à coisa julgada constitui 

verdadeiro postulado sobrepairante a todo o sistema processual, ou, na frase lapidar de 

MIGUEL REALE, “verdade fundamental que condiciona a coerência lógica de um 

sistema”, no caso, o sistema jurídico-processual-constitucional (CF, art. 5º, XXXVI, e 

CPC, art. 468 e 472, 1ª parte).

Ocorre coisa julgada material, tal como consta do art. 467 do Código 
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de Proc. Civil: “Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e 

indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”.

Já assinalou PONTES DE MIRANDA, que “a coisa julgada material, 

tendo como fundamento o 'ne bis in idem ' (não como consequência), impõe o julgado. 

Se a sentença estabelece situação jurídica e impede que seja reexaminada a razão de 

tal estabelecimento, logicamente impõe aquela situação” (“Tratado das Ações”, São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2ª ed., 1972,  p. 198).

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CINTRA (“Comentários ao 

Código de Processo Civil”, Rio de Janeiro, Forense, 2000, Vol. IV, p. 292) , ressalta:  

“A coisa julgada é um instituto destinado a assegurar a estabilidade das relações 

jurídicas e, por conseguinte, a própria segurança jurídica. Como tal, e por esse aspecto, 

a coisa julgada exerce função análoga à preclusão, à prescrição e à decadência, bem 

como ao princípio da irretroatividade das leis, ao caráter rígido da constituição e às 

cláusulas pétreas nela contidas. A existência desses institutos demonstra, sem dúvida, 

que a estabilidade das relações jurídicas e a consequente segurança jurídica são valores 

de capital importância ao convívio social” (p. 292) – “Nas palavras de CELSO 

NEVES (cit. nota, “Coisa Julgada Civil”, pp. 488-489), a sentença, solucionando  o 

conflito de interesses, segundo a pré-composição estabelecida pelo direito objetivo, 

elimina, processualmente, tão logo transite em julgado, a incerteza subjetiva que 

pesava sobre a relação controvertida e assegura, nessa conformidade, o resultado 

prático visado pelos litigantes. A função da coisa julgada é, pois, dúplice: de um lado, 

define, vinculativamente, a situação jurídica das partes; de outro lado, impede que se 

restabeleça, em outro processo, a mesma controvérsia. em sua função positiva, 

definindo , vinculativamente, a situação jurídica das partes, a coisa julgada estabelece 

regra de conduta para estas, 'vale como norma especial, reitora da res deducta” (cit. 

nota, LUIZ MACHADO GUIMARÃES, “Preclusão, Coisa Julgada, Efeito 

Preclusivo”, em Estudos de Direito Processual, pp. 9 e segs. e 27). É o que exprime 

JOSÉ FREDERICO MARQUES, ao escrever que 'a res judicata' se insere, assim, na 

ordem normativa, fixando a regra concreta que deve regular a situação contenciosa em 
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que incidiu o julgamento, compondo, definitivamente, o conflito de interesses a que 

deu lugar a pretensão do autor” (cit, nota, 'Instituições de Direito Processual Civil', IV, 

p. 320).  E o mesmo autor finda citando MÁRIO VELLANI, (p. 293, nota) que “a 

declaração de certeza, uma vez apoiada na autoridade da coisa julgada, separa-se da 

norma abstrata aplicada pelo juiz, formando uma nova fonte ou título de regulação da 

relação substancial ('Naturaleza de la Cosa Juzgada', p. 118 – p. 293, nota)."

A coisa julgada, prossegue o mesmo autor, produzindo a certeza 

jurídica, dura no tempo por todo o tempo e não precisa de ratificação ulterior. 

MOACYR AMARAL SANTOS explica que “como qualquer norma ou comando, a 

autoridade da coisa julgada tende a agir no futuro, estabelecendo preceito 'imutável e 

indiscutível', para ser observado a partir de sua formação. 'A coisa julgada projeta-se 

para o futuro', escreveu MOACYR AMARAL SANTOS (“'Comentários ao Código de 

Processo Civil, IV, p. 482. V. Acórdão do STF, 2ª Turma, Rel. Min. CORDEIRO 

GUERRA, in RTJ 97/1373, onde se declara que 'a continuidade de uma situação 

considerada legítima, por sentença transitada em julgado, não se desfigura pelo 

transcurso do tempo'.  ARAUJO CINTRA, 'A Coisa julgada em Direito Tributário”, in 

“Direito Tributário Atual”, vol. 4, pp. 609 e segs.). E tal é a persistência  autoridade da 

coisa julgada no tempo que a doutrina proclama o princípio geral da resistência do 

julgado à lei nova (cf. VELLANI, Naturaleza de la Cosa Juzgada', p. 125), erigido no 

Brasil em garantia constitucional. Assim, não parece admissível falar em limite 

temporal da coisa julgada ou de sua autoridade. A coisa julgada perdura para sempre, 

exceção feita apenas para o caso de ação rescisória julgada procedente, jamais 

perdendo sua autoridade para reger, de modo incontestável, a situação litigiosa 

apreciada 'nos limites da lide e das questões decididas” (ANTONIO CARLOS DE 

ARAÚJO CINTRA, "Comentários" p. 294).

RUDOLPH POHLE explica que “O particular, que procura tutela 

jurídica, deseja que o seu direito, igualmente, seja garantido no âmbito do direito 

material, e, ali, deseja saber se a paz (jurídica) lhe foi restabelecida; ele não deseja, tão 

somente, que se reconheça o seu direito (Recht) e que lhe seja assegurada a paz 
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jurídica (Rechtsfriede) apenas dentro da sala do tribunal (Gerichtssaal)” (RUDOLF 

POHLE, “Reflexões sobre a natureza jurídica da coisa julgada”, trad. Elício de Cesci 

Sobrinho, Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Editor, 2012, p. 17). “A presunção 

absoluta (unwiderlegbare Vermutung) produz os seus efeitos nos – sucessivos – 

posteriores processos, não apenas quando tem o mesmo objeto litigioso 

(Streitgegenstand) do processo findo com a sentença transitada em julgado, mas 

também quando a presunção (Vermutung) refira-se tão somente a uma questão 

prejudicial (Vorfrage) do novo processos. Também sob este aspecto uma concepção 

(Betrachtung) material corresponde, essencialmente, à teoria do vínculo 

(Bindungstheorie), enquanto que a doutrina do impedimento à repetição 

(Widerholungsverbot) não esclarece o efeito prejudicial (Präjudizwirkung)” 

(RUDOLF POHLE, “Reflexões sobre a natureza jurídica da coisa julgada”, trad. 

Elício de Cresci Sobrinho, Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Editor, 2012, p. 33).

Ainda sobre a validade futura da coisa julgada, JOSÉ MARIA 

TESCHEINER escreve: "O Código de Processo Civil define coisa julgada material 

como a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença irrecorrível (art. 467). A 

imutabilidade, aí, não se refere aos efeitos da sentença, que evidentemente podem ser 

mudados, como no caso, por exemplo, de o condenado pagar o valor da condenação, 

caso em que esta perde todo o seu valor, como nota LIEBMAN (N. Rod. 15 – Eficácia 

e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, 3ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1984, p. 25). Refere-se à circunstância de o comando contido na sentença 

(declaro, condeno, constituo, mando) não mais poder ser desconstituído, seja mediante 

recurso, seja mediante ação autônoma, salvo a rescisória” (...) “Coisa julgada material 

é algo mais. É imutabilidade do conteúdo da sentença no mesmo ou em outro 

processo. Essa imutabilidade impõe-se a quem quer que seja: autoridade judicial, 

administrativa ou mesmo legislativa” (JOSÉ MARIA TESCHEINER, “Eficácia da 

sentença e coisa julgada no processo civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2001, p. 

72 e 73).

A chamada função negativa da coisa julgada arreda discussões 
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ulteriores a respeito da coisa julgada material: “Em sua função negativa, a coisa 

julgada impede que se volte a discutir, em processo ulterior, a lide que já foi objeto de 

julgamento (bis de eadem re ne sit actio). Esse óbice pode e deve ser declarado de 

ofício, na medida em que o juiz tenha conhecimento da coisa julgada formada sobre a 

mesma lide” (ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, “Comentários”, p. 294).

Com efeito, "o risco que se corre é que pela ineficácia, como falta de 

realização eficaz do direito, se aprofunda ainda mais a 'solução de continuidade' entre 

a Justiça e o provimento jurisdicional, e o descrédito no Poder Judiciário faça ainda 

mais forte a pergunta: Juízes, para quê?” (HERMES ZANETI JÚNIOR, “Eficácia e 

Efeitos nas Sentenças Cíveis: o direito material e a definição de eficácia natural postos 

em distinção com a eficácia processual e sentencial”, em  “Eficácia e Coisa Julgada”, 

em CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA, Org, Rio de Janeiro, Ed. 

Forense, 2006, p. 59).

6.- No caso em exame, do fato de a coisa julgada do caso resultar de 

ação declaratória de nulidade de anterior proclamação de resultado de campeonato 

feita pela CBF não decorre diferença de tratamento da duração da coisa julgada no 

tempo. 

TEORI ALBINO ZAVASCHI, com efeito, observa que as pretensões 

declaratórias “não são lides de dano, mas de probabilidade de dano, dizia 

CARNELUTTI (cit. nota: Derecho y Processo , cit., p. 67), e têm origem, não no 

descumprimento da obrigação, mas sim na dúvida a respeito da existência da relação 

jurídica, ou do seu modo de ser ou, quem sabe, do conteúdo da prestação ou da sanção 

que, no futuro, poderá ser exigida” (...) “Ocorre que o Código de 1973, no parágrafo 

único do art. 4º, trouxe dispositivo inovador: 'é admissível a ação declaratória ainda 

que tenha ocorrido a violação do direito'. Ao assim estabelecer, dá ensejo a que 

sentença, agora, possa fazer juízo, não apenas sobre o preceito da endonorma 

(mandato primário não transgredido), mas também sobre o da perinorma (mandato 

sancionatório) permitindo, nesse último caso, juízo de definição inclusive a respeito da 

exigibilidade da prestação devida. Sentença de tal conteúdo representa, sem dúvida, 
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um comprometimento do padrão clássico de tutela puramente declaratória (como tutela 

tipicamente preventiva), circunstância que não pode ser desconsiderada pelo 

intérprete. Ora, se tal sentença traz definição de certeza a respeito, não apenas da 

existência da relação jurídica, mas também da exigibilidade da prestação devida, não 

há como negar-lhe, categoricamente, eficácia executiva. Conforme assinalado 

anteriormente, ao legislador ordinário não é dado negar executividade à norma jurídica 

concreta, certificada por sentença, se nela estiverem presentes todos os elementos 

identificadores da obrigação (sujeitos, prestação, liquidez, exigibilidade), pois isso 

representaria atentado ao direito constitucional à tutela executiva, que é inerente e 

complemento necessário do direito de ação. Tutela jurisdicional que se limitasse à 

cognição, sem as medidas complementares necessárias para ajustar os fatos ao direito 

declarado na sentença, seria tutela incompleta” (...) “Nestas circunstâncias, negar força 

de título executivo a esta espécie de sentença seria atentar contra o sistema processual, 

sua lógica e os valores nele consagrados. Não parece procedente, portanto, a afirmação 

de que as sentenças declaratórias jamais  podem servir de base à execução forçada” 

(TEORI ALBINO ZAVASCKI, “Sentenças declaratórias, sentença condenatórias e 

eficácia executiva dos julgados”, em  “Eficácia e Coisa Julgada”, CARLOS 

ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA, Org, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2006, p. 

148-150).

Nem o próprio Poder Judiciário, salvo por Ação Rescisória, pode 

alterar a coisa julgada, nos termos da certeira observação de TERESA ARRUDA 

ALVIM WAMBIER e JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:  “Adiantamos desde 

logo, todavia, nossa posição, no sentido de que a coisa julgada impede o próprio 

Judiciário de se manifestar acerca daquilo que já foi decidido. Esta, a função negativa 

da coisa julgada” (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e JOSÉ MIGUEL 

GARCIA MEDIDA, “O Dogma da cosia Julgada”, São Paulo, Ed. Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 21).

Lembre-se que HELLWIG, em estudo clássico, sugeriu que a coisa 

julgada não produzisse senão um efeito processual, o da incontestabilidade, devido ao 
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qual todo juiz ulterior não seria ligado aos efeitos da coisa julgada se suas relações 

materiais fossem modificadas (“Wesen und subjektive Begrenzung der Rechtskraft”, § 

1º, p. 7, Leipzig, 1901), mas a massa de objeções recebidas destruiu totalmente essa 

conclusão. Entre tantos, NICOLAS VALTICOS apontou, irrecusavelmente, a 

contradição: “Comment soutenir que les rapports juridiques matériels des parties ne 

sont en rien modifiés par la déclaration du juge, si cette déclaration doit par la suíte 

être nécessairement respectée par tous les tribunaux?” (NICOLAS VALTICOS, 

“L´autorité de la chose jugée au criminel sur le civil”, Paris, Librairie du Recueil 

Sirey, 1953, p. 35). 

LIEBMAN, ademais, escrevendo sobre o Direito Brasileiro, sepultou 

a possibilidade de se revolver a coisa julgada, ao destacar para o sistema nacional a 

definitiva distinção entre efeitos e autoridade da coisa julgada, os primeiros 

produzidos no processo, interditando aos juízes de novamente julgar  (coisa julgada 

formal) e o segundo projetando-se fora do processo (coisa julgada material), proibindo 

às partes de desobedecer à sentença transitada em julgado, ensinando: “Os tempos 

mudaram: e quer me parecer que um dos resultados a que esse ensaio contribuiu para 

levar foi a 'descoberta' de que a sentença é o ato pelo qual o Estado, titular do poder 

jurisdicional, cumpre sua função, distribuindo justiça entre os consorciados: daí por 

que a sentença não pode mais ser aproximada ao contrato (verdadeira relíquia histórica 

do tempo em que a autoridade da sentença devia ser reconduzida à litis contestatio ), 

mas há de ser posta, como ato jurisdicional, ao lado do ato legislativo e do ato 

administrativo. Sua eficácia participa das características típicas dos atos do poder 

público: produz unilateralmente e de modo vinculante, na esfera jurídica dos sujeitos, 

os efeitos declaratórios ou modificativos correspondentes àquilo que nela se dispôs. 

Essa eficácia é chamada pela doutrina italiana imperatividade ou autoritatividade e é 

independente da validade formal do ato” (ENRICO TULLIO LIEBMAN, “Eficácia e 

autoridade da Sentença”, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 4ª ed.,  2006,  Prefácio à 2ª ed. 

Brasileira, p. XI).

No caso presente, estava constituída a certeza jurídica pelo julgamento 
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da Justiça Federal do Recife e essa certeza não podia desfazer-se por ato unilateral, ao 

sabor da própria parte vencida, no caso a CBF. Se nem o Poder Judiciário – salvo se 

julgando Ação Rescisória, nem os Poderes Executivo e Legislativo, aos quais se 

impõe, constitucionalmente (CF, art., 5º, XXXVI), é permitido descumprir a coisa 

julgada, como admitir a prática de ato contrário à expressa coisa julgada por entidade 

realizadora de campeonato desportivo? 

7.- Após analisar as posições de ALFREDO ROCCO ("La sentencia 

civil. La interpretación de las leyes procesales . Traducción de Manuel Romero 

Sanchez e Julio Lopes de la Cerda, Buenos Aires, El Foro, p. 249-251) e de JOSÉ 

IGNÁCIO BOTELHO DE MESQUITA (“A autoridade da coisa julgada e a 

imutabilidade da motivação da sentença”, em “Teses, estudos e pareceres de processo 

civil”, sp. RT, 2002, v. 2, 2005, p. 104), RENATO MONTANS DE SÁ  analisa a 

teoria de que a coisa julgada produz a certeza jurídica, assinalando que “há um ponto 

de acerto nessa teoria, que bem assevera CARNELUTTI (cit. nota,”Lezioni di diritto 

processuale civile”, Padova, Cedam, 1986, v. 4, p. 132), as sentenças transitadas em 

julgado 'pro veritate habetur ' (cit. nota, em tradução livre, 'produz a verdade'), não por 

se presumir verdadeira, mas pelo simples fato de que, após ela, não há como se 

estabelecer verdade diversa” (“Eficácia preclusiva da coisa julgada”, São Paulo, 

Saraiva, 2011, p. 128).

E, em obra de elevada estirpe doutrinária, JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E 

TUCCI sintetiza:  “Não mais sendo possível a interposição de qualquer recurso ou não 

sendo interposto no prazo legal, a sentença transita em julgado, tornando-se imutável o 

comando que dela emerge. Essa condição, que passa a caracterizar o provimento 

judicial que decide a lide, transcende as fronteiras do processo e atinge a vida das 

pessoas, determinando rigorosa intangibilidade das situações jurídicas declaradas ou 

criadas, de modo que, perante o direito positivo, nada poderá ser feito por elas 

próprias, nem por outro juiz, nem pelo próprio legislador, que venha a contrariar o que 
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restou soberanamente decidido. E isso porque a garantia constitucional da coisa 

julgada material consiste na imunização do conteúdo decisório da sentença” (JOSÉ 

ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, “Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa 

julgada civil”, São Paulo, Revista do Tribunais, 2006, p. 186-187).

8.- Protegida a sentença, na linguagem figurada tradicional, pelo 

“manto” da coisa julgada e já tendo essa coisa julgada tido alguns de seus efeitos 

respeitados pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF e pelos 

demais participantes do campeonato, inclusive o ora Recorrente CLUBE DE 

REGATAS DO FLAMENGO, (litisconsorte, repise-se, no processo e, portanto, 

também abrangido pelos limites subjetivos diretos da coisa julgada), não havia como 

chancelar-se a alteração da coisa julgada via atividade unilateral exclusiva da CBF – a 

quem, evidentemente, apenas se ressalvava a possibilidade de propor Ação Rescisória, 

cujo prazo, contudo, já se escoara, de forma que acertadamente julgou o Tribunal de 

origem.

O cumprimento da coisa julgada nem mesmo precisava de ação 

nenhuma por parte do autor SPORT CLUB DO RECIFE, vencedor da ação. A coisa 

julgada impunha seus efeitos, na ordem natural da certeza jurídica, a todos, inclusive 

às partes vencidas no processo – entre elas a CBF e o Clube ora Recorrente.

Qualquer lesado pelo descumprimento da coisa julgada – partes do 

processo ou não – poderia invocar a autoridade da sentença materialmente transitada 

em julgado, caso houvesse descumprimento. 

Perde relevo, nesse ponto, a alegação de que a espécie de sentença, 

declaratória de obrigação de fazer, não comportaria exigência de cumprimento de 

sentença, pelo Autor lesado pela tentativa de violação da coisa julgada, pois podia, ele, 

autor lesado, invocar qualquer instrumento de restabelecimento da coisa julgada, não 

importando o tempo transcorrido, caso houvesse recalcitrância no cumprimento –  

como, no caso, pela atividade oblíqua de prática de novo ato, via nova Resolução,  

pela entidade organizadora do certame, acabou acontecendo.

Atente-se bem à situação criada: a organizadora do certame, a CBF, 
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praticou ilegalidade, violando a coisa julgada, ao baixar Resolução flagrantemente 

contrária ao julgado, de modo que ela, a violadora da coisa julgada, não pode 

pretender convalidar o ato nulo praticado, pela via evidentemente indireta e injusta de 

atribuir ao clube lesado, o SPORT RECIFE,  pretenso erro de invocação, como 

inadequada,  de via processual intuitiva, de requerer ao próprio Juízo prolator do 

julgamento trânsito em  julgado o cumprimento do próprio ato jurisdicional.

9.- Destituída de consistência a alegação de exaurimento do 

cumprimento da sentença ante a habilitação efetiva à Copa Libertadores da América.

Não é porque tenha o clube ora Recorrido participado da Copa 

Libertadores da América que se deva ter por realizado o cumprimento da coisa 

julgada. 

Lembre-se que a Ação Declaratória não foi algo à moda de uma 

“Ação Declaratória do Só Direito de Participar da Copa Libertadores da América”, de 

forma a exaurir-se com essa participação. A Ação, ao contrário, foi claramente para 

“ver reconhecido o seu título de Campeão Brasileiro de 1987, obtido por méritos 

próprios, como vencedora do Campeonato Brasileiro de futebol, edição 1987” (e-STJ, 

fls. 7). Assim, com outras palavras, embora – como acima já reproduzido – é que foi 

julgado, produzindo-se coisa julgada material.

Não se acolhe, portanto, o argumento de que o cumprimento da 

sentença tenha-se dado com o só credenciamento à Copa Libertadores da América.

10.- Não é congruente e, por isso, não faz sentido, imaginar que a 

sentença transitada em julgado contivesse autorização para que a organizadora do 

certame ulteriormente a “complementasse”  declarando dois campeões em vez de um 

único campeão do Campeonato Brasileiro.

Antes de mais nada, o termo “campeão”, já pelo senso comum, que se 

escusa, por acaciano, de agora demonstrar, apenas se pode interpretar como aquilo que 

realmente significa, isto é, um “único” campeão. 

Ademais, se fosse para haver dois ou mais campeões da competição, o 
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Estatuto do Campeonato Brasileiro tinha de havê-lo assim regulamentado de forma 

expressa, porque isso seria contrário à normalidade dos campeonatos em geral, da 

mesma forma que o julgado transitado em julgado, por sua vez, tinha de havê-lo 

também expressamente declarado – o que jamais ocorreu antes da Resolução pela qual 

se descumpriu a coisa julgada.

11.- Permita-se, por fim, ressaltar a importância social imensa do 

respeito à coisa julgada, produzida pelos julgamentos do Poder Judiciário, de modo 

que o exemplo, em setor de grande repercussão geral como o esporte, produz relevante 

efeito pedagógico para toda a sociedade.

Já se disse, em escrito clássico, que a força da coisa julgada integra a 

força do próprio Estado de Direito, que garante a todos contra a força do poder: “une 

societé humaine n'a commencé a différer  d'un groupement humain que le jour où une 

autorité reconnue a pu, au non d´un príncipe general, rendre justice à chacun”, de 

forma que “lorsque la justice est sans force, la force est tentée de remplacer la justice” 

(ANDRÉ TOULEMON e GÉRARD BIN, “Le respect de la chose jugée et la crise”, 

Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1939, p. 2-3 e 5). 

O desrespeito à decisão judicial transitada em julgado implicaria a 

negação não só do sistema de Justiça, mas também de toda a ordem jurídica e do 

Estado de Direito.

12.- Pelo meu voto, nega-se provimento ao Recurso Especial, com 

todo o respeito pelo brilhante voto da E. Relatora, cujas manifestações nunca me canso 

de admirar e reverenciar.

Ministro SIDNEI BENETI
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.417.617 - PE (2013/0375521-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO    

LEONEL PITTZER    
RODRIGO FUX E OUTRO(S)   
BRUNO VIANNA ZAPPELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE 
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)   

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR 
INTERES.  : UNIÃO 
INTERES.  : SPORT CLUB INTERNACIONAL 
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.  : GUARANI FUTEBOL CLUB 
INTERES.  : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: 

Sr. Presidente, não há nada mais sagrado do que a coisa soberanamente julgada em 

matéria de Direito. A Constituição, quando elevou a coisa julgada à categoria de dogma 

constitucional, quis que as decisões de conflitos pelo Poder Judiciário fossem eternamente 

respeitadas, fossem duradouras. Tanto é que falamos em coisa julgada e coisa soberanamente 

julgada. Aqui, já se trata de coisa julgada soberana, ultrapassado que fora o prazo até para o 

ajuizamento de ação rescisória.

Não me convence o argumento de que a sentença não teria dito expressamente que 

"o Sport será campeão exclusivo", porque todo torneio é feito para ter um único campeão. Se 

havia um título em disputa, a existência de uma equipe campeã exclui a outra. Ademais, não 

importa o procedimento adotado, a eficácia da coisa julgada é ad eternum . Ela só poderia cessar 

pela ação rescisória, que não houve. A coisa julgada se estabeleceu, e não poderia, de forma 

alguma, terem sido proclamados dois campeões no ano em questão, já que a controvérsia posta 

em juízo estava definitivamente resolvida.

O que lamento é o que o Campeonato Brasileiro daquele ano venha a ser resolvido 

na Justiça. Isso não é matéria para chegar ao Superior Tribunal de Justiça, mas chegou. E, se 
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chegou, penso que o prestígio da jurisdição está exatamente na estabilidade das decisões 

transitadas em julgado.

Aqui não há como violar a coisa julgada. A questão que se pergunta: é caso de 

reclamação? É. Por quê? É reclamação porque a decisão teve certo conteúdo condenatório 

quando determinou à CBF que proclamasse campeão o Sport. Então, há obrigação de natureza 

condenatória. Foi determinado à CBF que se abstivesse de reconhecer outro campeão. E aqui 

não há prazo para essa reclamação. Toda vez que violado o conteúdo da decisão - que, no caso, é 

eterna -, haverá oportunidade para se impugnar essa alteração feita ao arrepio da coisa julgada 

pela Confederação Brasileira de Futebol.

Por isso, vou pedir vênia à Ministra Nancy Andrighi para acompanhar o voto do 

Ministro Sidnei Beneti.

Nego provimento ao recurso especial.

Documento: 1286647 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/09/2014 Página  2 7 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2013/0375521-8 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.417.617 / PE

Números Origem:  00040555219004058300  40555219004058300  64442  9405372351  940537235164442

PAUTA: 20/03/2014 JULGADO: 01/04/2014

Relatora
Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO

LEONEL PITTZER
RODRIGO FUX E OUTRO(S)
BRUNO VIANNA ZAPPELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR
INTERES. : UNIÃO
INTERES. : SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES. : GUARANI FUTEBOL CLUB
INTERES. : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, divergindo 
do voto da Sra. Ministra Relatora, negando provimento ao recurso especial, no que foi 
acompanhado pelo Sr. Ministro  João Otávio de Noronha, verificou-se inexistëncia de quorum, o 
julgamento será renovado com reinclusão em pauta.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.417.617 - PE (2013/0375521-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO    

LEONEL PITTZER    
RODRIGO FUX E OUTRO(S)   
BRUNO VIANNA ZAPPELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE 
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)   

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR 
INTERES.  : UNIÃO 
INTERES.  : SPORT CLUB INTERNACIONAL 
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.  : GUARANI FUTEBOL CLUB 
INTERES.  : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 
(Relator): 

Sr. Presidente. Tomei conhecimento dos votos tanto da Ministra 

Nancy Andrighi, como do Ministro Sidnei Beneti, que inaurugou a divergência, sendo 

acompanhado pelo Ministro João Otávio de Noronha.

Com a devida vênia da posição da eminente relatora, o meu 

convencimento é na mesma linha do voto do Ministro Sidnei Beneti por uma questão 

fundamental, que é a ocorrência de coisa julgada. 

No momento em que se definiu, mediante uma ação judicial 

exatamente para discutir a controvérsia, inclusive na parte referente ao regulamento, 

com eficácia condenatória relativamente ao reconhecimento pela Confederação 

Brasileira de Futebol - CBF de que o campeão do Campeonato Brasileiro do ano de 

1987 havia sido o Sport Club do Recife, essa questão fez coisa julgada.

No momento em que a CBF, anos depois, tenta estender o título 

ao Flamengo, declarando que, naquele ano, foram dois os campeões, restou 

caracterizada a violação da coisa julgada. \

A CBF agiu, certamente, de boa-fé, com base em pareceres que 

sustentavam essa posição. 
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A verdade, porém, é que aquela decisão judicial anterior era 

restritiva e estabelecia claramente que o único campeão brasileiro, naquele ano, era o 

Sport Club do Recife.

Como os efeitos da coisa julgada são imutáveis, não podem ser 

alterados exatamente por uma decisão administrativa posterior.

                        Por isso, com a vênia da Ministra Nancy Andrighi, acompanho a 

divergência inaugurada pelo Ministro Sidnei Beneti, segundado pelo Ministro João 

Otávio de Noronha. 

                       Assim, nego provimento ao recurso especial.

                        É o voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.417.617 - PE (2013/0375521-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO    

LEONEL PITTZER    
RODRIGO FUX E OUTRO(S)   
BRUNO VIANNA ZAPPELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE 
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)   

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR 
INTERES.  : UNIÃO 
INTERES.  : SPORT CLUB INTERNACIONAL 
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES.  : GUARANI FUTEBOL CLUB 
INTERES.  : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Srs. Ministros, fiquei 

impressionado com os argumentos desenvolvidos pelo recorrente, assim como com o voto da 

Ministra Nancy Andrighi no sentido da impossibilidade de a via processual eleita ser adequada 

para resolver esse tipo de conflito, mas, em um exame mais aprofundado, depois da leitura dos 

memoriais e do comando sentencial que acabou por transitar em julgado, peço vênia à Ministra 

Relatora para comungar da visão da maioria no sentido de que realmente ali se cristalizou uma 

coisa julgada e de que, se entender de outro modo, violaria esse comando, já que ela projetou os 

seus efeitos no tempo, e, no caso, havia a maneira mais eficaz de garantir que aquilo fosse 

observado. 

Renovando o pedido de vênia, entendo também que aqui é caso de se negar 

provimento ao recurso especial.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2013/0375521-8 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.417.617 / PE

Números Origem:  00040555219004058300  40555219004058300  64442  9405372351  940537235164442

PAUTA: 08/04/2014 JULGADO: 08/04/2014

Relatora
Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro SIDNEI BENETI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
ADVOGADOS : FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO

LEONEL PITTZER
RODRIGO FUX E OUTRO(S)
BRUNO VIANNA ZAPPELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : SPORT CLUB DO RECIFE
ADVOGADOS : JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES E OUTRO(S)

ARNALDO JOSÉ DE BARROS E SILVA JÚNIOR
INTERES. : UNIÃO
INTERES. : SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADO : JOSÉ DE MEDEIROS PACHECO E OUTRO(S)
INTERES. : GUARANI FUTEBOL CLUB
INTERES. : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Pessoas Jurídicas - Associação

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. RODRIGO FUX, pela parte RECORRENTE: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
Dr. JOÃO ARMANDO COSTA MENEZES, pela parte RECORRIDA: SPORT CLUB DO 
RECIFE

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após a renovação das sustentações orais e dos votos anteriormente proferidos, a Terceira 
Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Sidnei Beneti, que lavrará o acórdão.  Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi, Relatora. Votaram 
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com o Sr. Ministro Sidnei Beneti os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.
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