
Ementa e Acórdão

18/04/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO

AGTE.(S) :CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
ADV.(A/S) :RODRIGO FUX E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) :SPORT CLUB DO RECIFE 
ADV.(A/S) : JOÃO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI E 

OUTRO(A/S)

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  –  COISA JULGADA –  REVISÃO 
CÍVEL-DESPORTIVA.  O artigo 217, inciso I, da Constituição Federal  não 
permite  transformar  entidade  desportiva  em  instância  revisora  de 
pronunciamento judicial alcançado pela preclusão maior.   

A C Ó R D Ã O
   
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

Primeira  Turma do Supremo Tribunal  Federal  em desprover  o  agravo 
regimental no recurso extraordinário, nos termos do voto do relator e por 
maioria,  em  sessão  presidida  pelo  Ministro  Marco  Aurélio,  na 
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.

   
Brasília, 18 de abril de 2017.

   
   
   

MINISTRO MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE E RELATOR

Supremo Tribunal Federal
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Relatório

02/08/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO

AGTE.(S) :CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 
ADV.(A/S) :RODRIGO FUX E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) :SPORT CLUB DO RECIFE 
ADV.(A/S) : JOÃO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI E 

OUTRO(A/S)

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Neguei seguimento 
ao recurso, em 1º de março de 2016, consignando: 

COISA  JULGADA  –  REVISÃO  CÍVEL-
DESPORTIVA  –  IMPROPRIEDADE 
DECLARADA  PELO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  –  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  –  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.    

1. O assessor Dr. Rodrigo Crelier Zambão da Silva prestou 
as seguintes informações: 

Sport Clube do Recife ajuizou ação ordinária contra a 
Confederação  Brasileira  de  Futebol  –  CBF  e  a  União, 
buscando,  a  partir  do  reconhecimento  da  validade  do 
regulamento  inicial  do  Campeonato  Brasileiro  de  1987, 
fosse declarado o legítimo vencedor do torneio. 

Requereu,  na oportunidade,  a  citação do Clube de 
Regatas do Flamengo, do Sport Clube Internacional e do 
Guarani  Futebol  Clube,  na  qualidade  de  litisconsortes 
passivos necessários. 

Supremo Tribunal Federal
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1. O assessor Dr. Rodrigo Crelier Zambão da Silva prestou 
as seguintes informações: 

Sport Clube do Recife ajuizou ação ordinária contra a 
Confederação  Brasileira  de  Futebol  –  CBF  e  a  União, 
buscando,  a  partir  do  reconhecimento  da  validade  do 
regulamento  inicial  do  Campeonato  Brasileiro  de  1987, 
fosse declarado o legítimo vencedor do torneio. 

Requereu,  na oportunidade,  a  citação do Clube de 
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RE 881864 AGR / DF 

    
Na sentença, foi assentada a procedência do pedido, 

nos seguintes termos: 
              

Em  face  do  exposto,  julgo  procedentes,  “in 
totum”, as pretensões formuladas na peça exordial, 
para declarar válido o regulamento do Campeonato 
Brasileiro de Futebol Profissional de 1987, outorgado 
pela Diretoria da CBF; declarar,  ainda, a necessária 
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 
Federal  (Conselho  Nacional  de  Desportos  –  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 Futebol Profissional do 
ano de 1987, pela Confederação Brasileira de Futebol. 

              
A  União  interpôs  apelação,  arguindo  a  própria 

ilegitimidade.  Mantido  o  pronunciamento,  seguiu-se 
recurso especial, que veio a ser inadmitido, ante a falta de 
prequestionamento.  O  agravo  formalizado  contra  essa 
última  decisão  foi  desprovido,  operando-se  a  coisa 
julgada, no ano de 1999. 

              
Em virtude da edição da Resolução CBF nº 02/2011, 

por  meio  da  qual  o  Clube  de  Regatas  do  Flamengo 
também  foi  declarado  campeão  brasileiro  de  futebol 
profissional de 1987, o Sport Clube do Recife, evocando o 
disposto  no  inciso  XXXVI  do  artigo  5º  da  Constituição 
Federal,  apresentou,  com fundamento nos  artigos  461 e 
475-I  do  Código  de  Processo  Civil,  pedido  visando  o 
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RE 881864 AGR / DF 

cumprimento da sentença. 
              
Acolhida a pretensão executória, determinou-se, em 

liminar,  a  revogação  do  ato  impugnado,  ante  o 
reconhecimento da existência de prévio pronunciamento 
alcançado pelo manto da coisa julgada.  A Confederação 
Brasileira de Futebol, em cumprimento do título judicial, 
editou a Resolução nº 06/2011, o que levou à prolação de 
sentença de extinção da execução, conforme o inciso I do 
artigo  794  do  Código  de  Processo  Civil,  porquanto 
satisfeita a obrigação. 

              
O Clube de Regatas do Flamengo interpôs apelação. 

Salientou, no mérito, não ter havido desrespeito à decisão 
declaratória,  em  razão  dos  parâmetros  do  comando 
efetivamente  transitado  em julgado.  Segundo  aduziu,  o 
pronunciamento ampliou e deturpou os efeitos, limites e 
alcance  da  coisa  julgada  material  formalizada  na  ação 
ordinária  originária.  Arguiu  a  afronta  ao  preceito 
constitucional  da  autonomia  desportiva,  bem  como 
apontou  o  comportamento  contraditório  do  clube 
pernambucano,  ante  a  presença  de  documentos 
demonstrativos de prévia concordância com os termos da 
Resolução CBF nº 02/2011. 

              
No  tocante  à  preclusão  maior,  enfatizou  que  o 

dispositivo da sentença não o impedia de ser reconhecido 
como campeão nacional,  ao lado do Sport Clube Recife. 
Consoante  afirmou,  não  houve  alteração  na  situação 
jurídica  do  apelado  a  justificar  a  instauração  do 
cumprimento  de  sentença.  Disse  da  impossibilidade  de 
intervenção judicial na autonomia da Confederação, que 
não  teria  deixado  de  observar  ato  pretérito.  Destacou, 
ainda, a prescrição da pretensão executória, em razão do 
transcurso  de  doze  anos  contados  da  ocorrência  do 
trânsito em julgado.
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No  desprovimento  do  recurso,  assentou-se  que  a 

entidade desportiva desrespeitou anterior decisão judicial 
alcançada  pela  coisa  julgada.  Na  oportunidade,  foi 
expressamente  consignado  que  a  resolução  representou 
tentativa de burlá-la.

              
Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região,  integrado  por  pronunciamentos  em  que 
enfrentados  sucessivos  embargos  declaratórios,  foi 
interposto recurso especial, admitido, no qual o Clube de 
Regatas  do  Flamengo  veiculou  discussão  referente  aos 
limites da coisa julgada material,  citando os artigos 467, 
468,  469,  470,  471  e  474  do  Código  de  Processo  Civil. 
Destacou,  ainda,  afronta  ao  princípio  da  congruência, 
mencionando os artigos 128 e 460 do aludido diploma. No 
tocante ao alegado comportamento contraditório do clube 
pernambucano, apontou ofensa ao artigo 422 do Código 
Civil. 

              
A Terceira  Turma do  Superior  Tribunal  de  Justiça, 

por maioria, negou provimento ao recurso. Eis o teor da 
ementa do acórdão: 
              

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 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11472941.

Supremo Tribunal Federal

RE 881864 AGR / DF 

              
No  desprovimento  do  recurso,  assentou-se  que  a 

entidade desportiva desrespeitou anterior decisão judicial 
alcançada  pela  coisa  julgada.  Na  oportunidade,  foi 
expressamente  consignado  que  a  resolução  representou 
tentativa de burlá-la.

              
Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região,  integrado  por  pronunciamentos  em  que 
enfrentados  sucessivos  embargos  declaratórios,  foi 
interposto recurso especial, admitido, no qual o Clube de 
Regatas  do  Flamengo  veiculou  discussão  referente  aos 
limites da coisa julgada material,  citando os artigos 467, 
468,  469,  470,  471  e  474  do  Código  de  Processo  Civil. 
Destacou,  ainda,  afronta  ao  princípio  da  congruência, 
mencionando os artigos 128 e 460 do aludido diploma. No 
tocante ao alegado comportamento contraditório do clube 
pernambucano, apontou ofensa ao artigo 422 do Código 
Civil. 

              
A Terceira  Turma do  Superior  Tribunal  de  Justiça, 

por maioria, negou provimento ao recurso. Eis o teor da 
ementa do acórdão: 
              

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 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11472941.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 67



Relatório

RE 881864 AGR / DF 

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.

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.
              
O  pronunciamento,  após  a  apreciação  de 

declaratórios,  foi  atacado  por  recurso  extraordinário, 
admitido,  consoante  decisão  da  Vice-Presidente  do 
Superior. 

Em  sede  de  repercussão  geral,  destacou-se  a 
relevância social da controvérsia, a envolver a proteção da 
preclusão maior e o respeito às posições institucionais da 
Confederação Brasileira de Futebol. No mérito, sustentou-
se  transgressão  ao  artigo  217,  inciso  I,  da  Carta  da 
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República  e  realçou-se  a  possibilidade  de  declarar-se  o 
Flamengo campeão brasileiro, em conjunto com o Sport. 
Acrescentou-se inexistir ofensa ao inciso XXXVI do artigo 
5º da Lei das Leis, porquanto, no ato de origem, não se 
afastou  a  viabilidade  de  proclamar-se  mais  de  um 
campeão nacional. Postulou o reconhecimento da validade 
da Resolução CBF nº 02/2011 e, sucessivamente, a garantia 
da  oportunidade  de  editar-se  outra  resolução,  com 
idêntico conteúdo. 

              
Nas contrarrazões, o recorrido articula com o acerto 

do acórdão do Superior. Evoca os Verbetes nº 279 e 284 da 
Súmula  do  Supremo,  ressaltando  a  falta  de 
prequestionamento da matéria constitucional, bem como 
de repercussão geral. No mérito, evidencia o trânsito em 
julgado da sentença mediante a qual proclamado campeão 
brasileiro de 1987 e diz da ausência de afronta ao princípio 
da autonomia da Justiça Desportiva. 

              
O processo encontra-se concluso no Gabinete.

2.  No  recurso,  interposto  com  base  na  alínea  “a”  do 
permissivo constitucional, o Clube de Regatas do Flamengo diz 
da  possibilidade  de   a  Confederação  Brasileira  de  Futebol  – 
CBF,  ante  o  disposto  no  artigo  217,  inciso  I,  da  Carta  da 
República, editar resolução a versar o reconhecimento de dois 
vencedores  no  Campeonato  Brasileiro  de  1987,  sem que isso 
represente ofensa ao inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição 
Federal.  Traz  à  balha,  presentes  as  balizas  do  título  judicial 
formalizado no processo de conhecimento, discussão a respeito 
dos efeitos da preclusão maior,  considerada a autonomia das 
entidades desportivas. 

A coisa julgada possui envergadura maior, não assumindo 
a  posição  de  instituto  a  envolver  simples  interpretação  de 
normas ordinárias. Trata-se de garantia inerente a cláusula do 
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Estado  Democrático  de  Direito,  a  revelá-la  ato  perfeito  por 
excelência,  porquanto  decorre  de  pronunciamento  do 
Judiciário.   

Ocorre  que  o  título  executivo  judicial  implicou  a 
proclamação  do  Sport  Clube  como  campeão  do  torneio 
brasileiro  de  1987.  Resolução  da  Confederação  Brasileira  de 
Futebol  não  podia  dispor  em  sentido  diverso,  sob  pena  de 
ganhar,  nos  campos  administrativo,  cível  e  desportivo, 
contornos  de  rescisória.  O  acórdão  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça impugnado é nesse sentido.  

3. Ante o quadro, nego seguimento ao recurso.
                     
4. Publiquem.

A parte  agravante  insiste  no  provimento  do  recurso.  Sustenta  a 
inexistência de desrespeito à anterior decisão alcançada pela preclusão 
maior.  Enfatiza  que  o  ato  de  origem  não  afastou  a  viabilidade  de 
proclamar-se mais de um campeão nacional de futebol no ano de 1987. 
Destaca, ante os pedidos formalizados, que o Sport Clube do Recife não 
pleiteou o reconhecimento de que seria o “único ou exclusivo” vencedor 
do  torneio.  Segundo  narra,  a  Resolução  RDP nº  2/2011  não  alterou  a 
situação jurídica do agravado. Aponta que o ato da Confederação, no que 
declarou  o  Clube  de  Regatas  do  Flamengo  um  dos  vencedores  da 
competição, revela fato novo não contemplado no acórdão transitado em 
julgado. Discorre sobre os limites objetivos do pronunciamento, presente 
o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a abranger unicamente 
as  questões  decididas  e  mencionadas  no  capítulo  dispositivo.  Cita 
situações nas quais a Confederação Brasileira de Futebol efetivou mais de 
um campeão nacional. Evoca o artigo 217, inciso I, do Documento Básico, 
no  que  preceitua  a  autonomia  das  entidades  desportivas.  Ressalta  o 
caráter técnico do tema, de modo a ensejar limites quanto à atuação do 
Poder  Judiciário  no  tocante  ao  mérito  desportivo.  Registra,  alfim,  o 
comportamento contraditório do recorrido, porquanto teria admitido, em 
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sessão administrativa, a existência de dois campeões brasileiros no ano de 
1987.  Requer  a  reconsideração  do  pronunciamento  monocrático  e, 
sucessivamente, a submissão do agravo ao crivo do colegiado.  

O Sport Clube do Recife, em contraminuta, aponta o acerto do ato 
impugnado. Defende a observância dos verbetes nº 279 e 284 da Súmula 
deste Tribunal. Diz da ausência de prequestionamento. Alude à falta de 
repercussão geral, considerada a singularidade da controvérsia. Aduz a 
impossibilidade de apreciação, no extraordinário, da Resolução nº 2/2011. 

É o relatório.
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

02/08/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (RELATOR)  –  Na 
interposição  deste  agravo,  atendeu-se  aos  pressupostos  de 
recorribilidade.  A  peça,  subscrita  por  profissionais  da  advocacia 
regularmente  constituídos,  foi  protocolada  no  prazo  assinado  em  lei. 
Conheço.

 A  coisa  julgada,  no  que  revela  manifestação  do  princípio  da 
segurança jurídica, assume a estatura de elemento estruturante do Estado 
Democrático de Direito. A autonomia das entidades desportivas – artigo 
217,  inciso  I,  do  Documento  Básico  –  não  permite  transformar  a 
Confederação Brasileira de Futebol em órgão revisor de pronunciamentos 
alcançados pela preclusão maior. 

Não se deve potencializar os conceitos de autonomia técnica e de 
mérito  desportivo,  em detrimento  do  que soberanamente  decidido em 
processo  judicial,  no  qual  –  cabe  destacar  –  o  Clube  de  Regatas  do 
Flamengo  originariamente  integrou  o  polo  passivo,  na  qualidade  de 
litisconsorte  necessário.  A  eficácia  estabilizadora  da  coisa  julgada, 
considerados os respectivos limites subjetivos e objetivos, estende-se ao 
campo administrativo – e recreativo – que caracteriza atuação da entidade 
máxima do futebol brasileiro. 

O título executivo judicial,  no que implicou a declaração do Sport 
Clube  do  Recife  como  campeão  brasileiro  de  1987,  promoveu  a 
solidificação  da  controvérsia,  tornando  insubsistente  o  conteúdo 
rescisório  da  Resolução  nº  2/2001.  A  organicidade  do  Direito, 
especialmente do instrumental,  impede a validação de ato formalizado 
para contornar decisão amparada na garantia do artigo 5º, inciso XXXVI, 
da Carta da República.  

Ante o quadro, desprovejo o agravo. 
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Vista

02/08/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864 DISTRITO FEDERAL

VISTA

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(PRESIDENTE)  - Peço a concordância dos eminentes colegas de Turma 
para  pedir  vista  antecipada.  Gostaria  de  estudar  o  caso.  Aqui  dessa 
cadeira – como todos nós sabemos – não há amigos, nem inimigos; nem 
Flamengo, nem Fluminense. Aqui tem certo ou errado.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (RELATOR)  –  O 
processo não tem capa, tem conteúdo!

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(PRESIDENTE) - Nem cores vermelho e preto, embora pudesse ser uma 
boa ideia.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Não, não! 
O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO 

(PRESIDENTE) - Mas recebi os pareceres e os memoriais com questões 
jurídicas intrincadas e complexas. Ouvi com interesse o voto do Ministro 
Marco Aurélio, e peço vista para estudar com maior aplicação da matéria.
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Extrato de Ata - 02/08/2016

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
ADV.(A/S) : RODRIGO FUX (154760/RJ) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SPORT CLUB DO RECIFE
ADV.(A/S) : JOÃO HUMBERTO DE FARIAS  MARTORELLI (7489/PE) E 
OUTRO(A/S)

Decisão:  Após  o  voto  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio, 
Relator, que negava provimento ao agravo regimental, pediu vista 
dos  autos  o  Senhor  Ministro  Luís  Roberto  Barroso,  Presidente. 
Impedido o Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 2.8.2016.

 
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber 
e Edson Fachin. 

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Paulo  Gustavo  Gonet 
Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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OUTRO(A/S)

Decisão:  Após  o  voto  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio, 
Relator, que negava provimento ao agravo regimental, pediu vista 
dos  autos  o  Senhor  Ministro  Luís  Roberto  Barroso,  Presidente. 
Impedido o Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 2.8.2016.

 
Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber 
e Edson Fachin. 

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Paulo  Gustavo  Gonet 
Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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Aditamento ao Voto

18/04/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864 DISTRITO FEDERAL

A D I T A M E N T O   A O   V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Faço este 
aditamento presente a necessidade de esclarecer, na condição de relator, 
aspectos fático-processuais da demanda, no que controvertido o alcance 
da  coisa  julgada,  elemento  estruturante  do  Estado  Democrático  de 
Direito.

Sport Clube do Recife, em 10 de fevereiro de 1988, formalizou a ação 
de conhecimento, buscando fosse declarado legítimo vencedor do torneio, 
a  partir  do  reconhecimento  da  validade  do  regulamento  inicial  do 
Campeonato Brasileiro de 1987.

Figuraram no polo passivo a Confederação Brasileira de Futebol – 
CBF,  a  União,  o  Sport  Club  Internacional,  o  Clube  de  Regatas  do 
Flamengo e o Guarani Futebol Club.

Na  sentença,  proferida  em  2  de  maio  de  1994,  assentou-se  a 
procedência do pedido, nos seguintes termos: 

                   
Em  face  do  exposto,  julgo  procedentes,  “in  totum”,  as 

pretensões formuladas na peça exordial, para 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 Federal (Conselho Nacional de Desportos – 
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 Futebol Profissional 
do ano de 1987, pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF.

Supremo Tribunal Federal
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Aditamento ao Voto

RE 881864 AGR / DF 

                   
O pronunciamento foi mantido nas demais instâncias, operando-se a 

coisa julgada no ano de 1999. Sobreveio a Resolução CBF nº 2/2011, por 
meio da qual o Clube de Regatas do Flamengo também foi considerado 
campeão brasileiro  de  futebol  profissional  de  1987.  O Sport  Clube  do 
Recife, evocando o disposto no inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição 
Federal,  formulou pedido, com fundamento nos artigos 461 e 475-I  do 
Código de Processo Civil de 1973, visando o cumprimento da sentença. 

Acolhida  a  pretensão  executória,  determinou-se,  em  liminar,  a 
revogação  do  ato  impugnado,  tendo  em  vista  o  reconhecimento  da 
existência de prévia decisão alcançada pelo manto da coisa julgada. A 
Confederação  Brasileira  de  Futebol,  ante  o  título  judicial,  editou  a 
Resolução nº 6/2011, o que levou à prolação de sentença de extinção da 
execução, porquanto satisfeita a obrigação.             

O Clube de Regatas do Flamengo interpôs apelação, salientando não 
ter  havido  desrespeito  ao  pronunciamento  declaratório,  em razão  dos 
parâmetros do comando efetivamente transitado em julgado. Enfatizou 
que o dispositivo da sentença não o impedia de ser declarado campeão 
nacional, ao lado do Sport Clube do Recife. Arguiu a afronta ao preceito 
constitucional  da  autonomia  desportiva.  O recurso  foi  desprovido  e  o 
debate alçado ao crivo do Supremo, por meio deste extraordinário. 

A situação em jogo revela, a mais não poder, a estrita observância da 
garantia  constitucional  da  coisa  julgada.  Descabe  potencializar  a 
autonomia  da  Confederação  Brasileira  de  Futebol,  em  detrimento  da 
autoridade da decisão jurisdicional.

O  raciocínio  desenvolvido  na  sentença  transitada  em  julgado  é 
linear: admitida a validade do “regulamento do Campeonato Brasileiro 
de Futebol Profissional de 1987, outorgado pela Diretoria da CBF”, deve o 
Sport  Club  do  Recife  ser  reconhecido  “como  Campeão  Brasileiro  de 
Futebol  Profissional  do  ano  de  1987,  pela  Confederação  Brasileira  de 
Futebol”. 

É impróprio articular com a possibilidade de o mencionado título ser 
compartilhado com outros clubes. O regulamento tido por válido na parte 

2 
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Aditamento ao Voto

RE 881864 AGR / DF 

dispositiva da sentença é aquele observado por Sport Club do Recife e 
Gurani Futebol Club, no que preconizada a realização de quadrangular 
final. Rememorem o assentado pelo Juízo:

[…] 
Diante de tais considerações, avulta não se poder acatar 

qualquer  deliberação do  mencionado  Conselho Arbitral,  com 
efeitos  diretos  no  regulamento  do  Campeonato  Brasileiro  de 
1987, que não tenha sido acolhida pela unanimidade de seus 
integrantes. Isto posto, a supressão do quadrangular já referido 
não  poderia  prevalecer.  Deveriam  os  dois  finalistas  de  cada 
Módulo  do  Campeonato  ter  disputado  entre  si  para  para 
decidir o efetivo Campeão Brasileiro do citado ano. Recusaram-
se o Sport Club Internacional e o Clube de Regatas Flamengo a 
participar do cruzamento aludido, como restou inconteste nos 
presentes  autos,  dando  azo  a  disputa  ser  promovida  apenas 
entre o Sport Club do Recife e o Guarani Futebol Club, tendo o 
primeiro,  de  acordo  com  as  regras  pertinentes,  se  sagrado 
vitorioso.

[…] 

Surge impertinente, considerado o reconhecimento da legitimidade 
de apenas um regulamento, afirmar ter sido campeã a agremiação que 
não o observou. Entendimento em sentido contrário conduz à primazia 
do campo administrativo sobre o judicial.

Ante o quadro, adito o voto para, esclarecidos os desdobramentos 
processuais, manter a conclusão no sentido do desprovimento do agravo, 
presente a garantia do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

É como voto.

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13126443.

Supremo Tribunal Federal

RE 881864 AGR / DF 

dispositiva da sentença é aquele observado por Sport Club do Recife e 
Gurani Futebol Club, no que preconizada a realização de quadrangular 
final. Rememorem o assentado pelo Juízo:

[…] 
Diante de tais considerações, avulta não se poder acatar 

qualquer  deliberação do  mencionado  Conselho Arbitral,  com 
efeitos  diretos  no  regulamento  do  Campeonato  Brasileiro  de 
1987, que não tenha sido acolhida pela unanimidade de seus 
integrantes. Isto posto, a supressão do quadrangular já referido 
não  poderia  prevalecer.  Deveriam  os  dois  finalistas  de  cada 
Módulo  do  Campeonato  ter  disputado  entre  si  para  para 
decidir o efetivo Campeão Brasileiro do citado ano. Recusaram-
se o Sport Club Internacional e o Clube de Regatas Flamengo a 
participar do cruzamento aludido, como restou inconteste nos 
presentes  autos,  dando  azo  a  disputa  ser  promovida  apenas 
entre o Sport Club do Recife e o Guarani Futebol Club, tendo o 
primeiro,  de  acordo  com  as  regras  pertinentes,  se  sagrado 
vitorioso.

[…] 

Surge impertinente, considerado o reconhecimento da legitimidade 
de apenas um regulamento, afirmar ter sido campeã a agremiação que 
não o observou. Entendimento em sentido contrário conduz à primazia 
do campo administrativo sobre o judicial.

Ante o quadro, adito o voto para, esclarecidos os desdobramentos 
processuais, manter a conclusão no sentido do desprovimento do agravo, 
presente a garantia do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

É como voto.

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13126443.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 15 de 67



Antecipação ao Voto

18/04/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO  -  Ministro 

Marco  Aurélio,  eu  li  as  peças  relevantes,  recebi  os  advogados,  li  os 
memoriais, inclusive um do Sport Club do Recife, que me foi entregue 
ontem pelo  ilustre  advogado,  sintomaticamente,  de  nome Vasco  Della 
Giustina,  ilustre  advogado,  hoje,  a  quem  tive  o  prazer  e  a  honra  de 
conhecer - como advogado, eu, e Sua Excelência, como Desembargador - 
no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e,  depois, como Ministro 
convocado no Superior Tribunal de Justiça. Reitero, aqui, meu apreço a 
Vossa Excelência.

Presidente,  como  Vossa  Excelência  terá  intuido,  eu  tenho  uma 
compreensão jurídica diversa e tenho um voto relativamente longo, que 
não  lerei  inteiro,  lerei  em algumas  partes,  mas  começarei  pela  minha 
ementa,  que penso que fornecerá um roteiro  aos  Colegas  de como eu 
estruturei o meu raciocínio neste caso. Depois de ter lido a ementa, eu 
percorrerei  os  fatos  relevantes  e  os  argumentos  tal  como  me  parece 
devam ser enfrentados aqui.

Supremo Tribunal Federal
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Voto Vista

18/04/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864 DISTRITO FEDERAL

DIREITO  CONSTITUCIONAL E  DIREITO 
DESPORTIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL 
EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
AMPLITUDE  DA  COISA  JULGADA  E 
AUTONOMIA DESPORTIVA.
1. A decisão que conferiu ao Sport Clube do 
Recife (Sport do Recife) o título de Campeão 
Brasileiro  de  1987  transitou  em  julgado  e 
não  pode  ser  alterada.  O  Sport  do  Recife 
permanece com o título. 
2. O posterior reconhecimento do Clube de 
Regatas  do  Flamengo  (Flamengo)  como 
campeão,  conjuntamente,  por  decisão  da 
Confederação  Brasileira  de  Futebol  (CBF), 
constitui  ato  válido à luz da Constituição, 
da  legislação  aplicável  e  dos  precedentes 
existentes. 
3.  De fato,  a  dupla concessão de títulos já 
ocorrera  em  anos  anteriores,  tendo  por 
propósito  harmonizar  situações 
controvertidas  e  unificar  o  campeonato 
(RDP/CBF  nº  03/2010).  A  decisão  de 
considerar  também  o  Flamengo  Campeão 
Brasileiro  de  1987,  conjuntamente  com  o 
Sport, foi tomada com o mesmo propósito e 
firmou-se com base em juízo técnico da CBF 
(RDP/CBF nº 02/2011). 
4.  Não  há,  na  hipótese,  violação  à  coisa 
julgada. Impossibilidade de estendê-la para 
alcançar  fato  novo,  pedido não formulado 
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Voto Vista

RE 881864 AGR / DF 

ou  questão  não  apreciada  na  demanda 
original,  no  caso,  a  dupla  atribuição  do 
título de 1987. Inteligência do art. 5º, LIV e 
LV,  CF.  Violação  da  jurisprudência 
consolidada no STF.  Precedentes:  AR 2374 
AgR, rel. Min. Teori Zavascki; AR 1785 AgR, 
rel.  Min.  Dias  Toffoli;  MS 32435  AgR,  rel. 
Min. Celso de Mello.
5. Autonomia desportiva da CBF. O juízo de 
mérito  realizado  por  entidade  dotada  de 
autonomia  constitucional,  com  base  em 
discricionariedade  técnica,  só  deve  ser 
desconstituído pelo Judiciário em hipóteses 
excepcionais, que não estão presentes. Com 
efeito,  não  se  está  diante  de  desvio  de 
finalidade,  motivo  inexistente  ou  decisão 
desproporcional  ou irrazoável.  Inteligência 
do art.  217,  I,  CF. Sendo assim,  é legítimo 
que  a  CBF  considere  que  a  vitória  no 
Campeonato  João  Havelange,  do  qual 
participaram os times mais populares e bem 
posicionados no ranking nacional, equipara-
se à vitória de um Campeonato Brasileiro. 
6.  Provimento  do  agravo regimental  para, 
desde  logo,  dar  provimento  ao  recurso 
extraordinário. 
7. Tese firmada: “1. Fato posterior, relacionado  
a questão jurídica não discutida no processo e  
nem abrangida pelo pedido da demanda original,  
não  integra  a  coisa  julgada,  que  não  pode  ter  
seus efeitos ampliados a ponto de violar o direito  
da parte  ao contraditório,  à  ampla defesa  e  ao  
devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV). 2.  
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Voto Vista

RE 881864 AGR / DF 

É válida a atribuição do mesmo título de futebol  
a  dois  times,  com  base  em  juízo  de  mérito  
desportivo  e  com  o  propósito  de  pacificar  
conflitos,  em  respeito  à  autonomia  
constitucional  das  entidades  desportivas  (CF,  
art. 217, I)”.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: 

1. Trata-se  de  agravo  regimental  interposto  pelo  Clube  de 
Regatas do Flamengo (“Flamengo”), em face da decisão monocrática do 
relator que  negou seguimento ao Recurso Extraordinário 881.864/DF, por 
entender que o  provimento do recurso encontraria óbice na coisa julgada 
(CF, art. 5º, XXXVI). Passo a fazer uma breve reconstituição dos fatos que 
envolvem o caso, a fim de que se possa avaliar a questão de direito que 
aqui se coloca. Tais fatos podem ser resumidos nos seguintes termos:

(i) Em 1986, o Conselho Nacional dos Desportos (“CND”) 
expediu as Resoluções CND nº 16 e 17, determinando a criação 
de  Conselhos  Arbitrais  vinculados  às  federações  e  à 
Confederação Brasileira  do Futebol  (“CBF”)  e atribuindo-lhes 
competência para aprovar os regulamentos dos campeonatos. 
Os  Conselhos  Arbitrais  seriam  compostos  pelos  clubes  que 
participassem de cada campeonato.

(ii) As referidas resoluções do CND tiveram sua eficácia 
suspensa liminarmente, por meio de ação judicial. Aqui começa 
a má mistura entre Esporte e Justiça comum.

(iii)  Em  1987,  realizou-se  um  Campeonato  Brasileiro 
composto  por  4  (quatro)  módulos.  O  Módulo  Verde, 
denominado  Campeonato  João  Havelange,  correspondeu  à 
competição dos times mais populares e bem posicionados no 
ranking da  CBF,  reunidos  no  grupo  denominado  “Clube dos 
Treze”. O Módulo Amarelo foi designado Campeonato Roberto 
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Voto Vista

RE 881864 AGR / DF 

Gomes Pedrosa. Os demais módulos não são relevantes para a 
compreensão desta  causa.  Como as  Resoluções  CND nº 16  e 
17/1986 estavam suspensas, o Campeonato Brasileiro iniciou-se 
sem que seu Regulamento tivesse sido aprovado pelo Conselho 
Arbitral pertinente.

(iv)  A  liminar  que  suspendeu  a  eficácia  das  aludidas 
Resoluções  CND nº  16  e  17/1986  foi  cassada  em outubro de 
1987. Com a cassação, as resoluções voltaram a produzir efeitos 
e, portanto, voltou a ser exigível, no entendimento do Conselho 
Nacional  dos  Desportos,  a  aprovação  do  Regulamento  do 
Campeonato  Brasileiro  pelo  Conselho  Arbitral  respectivo, 
muito embora já estivesse em curso a disputa. 

(v)  O  Clube  de  Regatas  do  Flamengo  (“Flamengo”) 
sagrou-se vencedor da partida final do Módulo Verde, jogada 
contra o Sport Internacional Clube.

(vi) A partida final do Módulo Amarelo, entre Sport Clube 
do  Recife  (“Sport  do  Recife”)  e  Guarani  Futebol  Clube 
(“Guarani”)  resultou  em  empate.  Seguiu-se,  por  isso,  uma 
prorrogação,  na  qual  o  empate  persistiu.  Então,  conforme 
previsão do Regulamento e de acordo com instrução da CBF 
(RDI/CBF nº 08, de 08 de dezembro de 1987), adotou-se como 
critério  para resolução do empate  a  disputa  de pênaltis,  que 
deveria se estender até a definição do vencedor. 

(vii)  Após  a  cobrança  de  duas  séries  de  tiros  livres,  os 
times continuavam empatados e, em contrariedade ao previsto 
no  Regulamento,  decidiram  retirar-se  de  campo  e  dar  por 
concluída a partida. 

(viii)  O  vencedor  do  Módulo  Amarelo  acabou definido 
pela CBF, com base na melhor performance técnica do Sport ao 
longo do campeonato.
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Voto Vista

RE 881864 AGR / DF 

(ix)  Instalado  o  Conselho  Arbitral,  em  atendimento  à 
determinação do Conselho Nacional dos Desportos, decidiu-se, 
por  maioria,  não  aprovar  a  previsão  da  quarta  fase  do 
Regulamento (a fase quadrangular), em que os campões e vice-
campeões dos Módulos Verde e Amarelo disputariam o título. 
As demais normas do Regulamento original foram mantidas. 

(x)  O  Sport  Clube  do  Recife,  campeão  do  Módulo 
Amarelo,  recusou-se  a  aceitar  a  alteração  promovida  no 
Regulamento pelo Conselho Arbitral. 

(xi) A CBF designou data para a realização da quarta fase. 
O  Flamengo  e  o  Sport  Internacional  Clube,  vencedores  do 
Módulo Verde, recusaram-se a disputar qualquer partida com o 
Sport do Recife e o Guarani, vencedores do Módulo Amarelo.

(xii) O Conselho Nacional de Desportos foi provocado e 
concluiu pela não obrigatoriedade da quarta fase, reconhecendo 
o Flamengo como o Campeão Brasileiro de 1987.

(xiii) Irresignado, o Sport do Recife, vencedor do Módulo 
Amarelo,  ajuizou,  em fevereiro de 1988,  a  Ação Ordinária nº 
0004055-52.1990.4.05.8300,  em  face  da  CBF  e  da  União 
(Conselho  Nacional  de  Desportos  –  CND).  O  Flamengo 
integrou a lide como litisconsorte passivo.

(xiv) Por meio da ação antes aludida,  o Sport do Recife 
requereu:  (a)  a  declaração  da  validade  do  Regulamento  do 
Campeonato  Brasileiro de 1987 em sua versão original;  (b)  a 
declaração  de  que  sua  modificação  –  para  suprimir  a 
necessidade da disputa entre os times vencedores dos Módulos 
Verde e Amarelo – foi nula, por ter ocorrido após o início do 
Campeonato,  bem  como  por  não  ter  sido  efetuada  com  a 
concordância da unanimidade dos participantes; (c) a obrigação 
de  abstenção  da  CBF  e  da  União  em  convocar  ou  acatar 
qualquer decisão do Conselho Arbitral;  (d)  a determinação à 
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CBF da  obrigação  de  reconhecer  o  Sport  como o  “legítimo 
Campeão Brasileiro de 1987”,  já  que o Flamengo deixara de 
comparecer à última partida e, por consequência, fora vencido 
por W.O. (grifou-se)[1].

(xv) A ação foi julgada procedente para: “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  Federal  
(Conselho  Nacional  de  Desportos  –  CND)  que  se  abstenham  de  
ordenar  a  convocação,  convocar  ou  acatar  a  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  [Sport  do Recife]  
como Campeão Brasileiro de Futebol Profissional do Ano de  
1987, pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF”  (grifou-
se).  A  sentença  foi  proferida  em  2.05.1994  e  transitou  em 
julgado em 1999.

(xvi) Foram os seguintes os fundamentos da sentença: (a) 
os times que se inscreveram no campeonato estavam cientes do 
Regulamento  e  anuíram  tacitamente  a  ele  no  momento  da 
inscrição;  (b)  portanto,  mesmo  sem  aprovação  do  Conselho 
Arbitral  (por  conta  do  deferimento  de  liminar  contra  as 
resoluções que a exigiam), o Regulamento original deveria ser 
tido como a norma aplicável  ao  campeonato;  (c)  suas  regras 
previam que o Campeão Brasileiro de 1987 seria determinado 
pela  disputa  entre  os  vencedores  do  Módulo  Verde  e  do 
Módulo  Amarelo  (quadrangular);  (d)  qualquer  alteração  ao 
Regulamento, no curso do Campeonato, só poderia ocorrer por 
decisão  unânime;  (e)  a  supressão  do  confronto  entre  os 
vencedores  do Módulo  Verde e  do Módulo  Amarelo  não foi 
decidida  por  unanimidade;  (f)  o  Flamengo  recusou-se  a 
disputar com o Sport do Recife o título de Campeão Brasileiro 
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de 1987, razão pela qual o Sport do Recife sagrou-se campeão. 

(xvii) Em 1997, antes do trânsito em julgado da sentença 
acima,  o  Sport  do Recife  participou de uma reunião em que 
postulou  seu  ingresso  no  Clube  dos  Treze.  Na  ocasião,  o 
Flamengo  esclareceu  que  só  anuiria  com  tal  ingresso  se  o 
primeiro também o reconhecesse como Campeão Brasileiro de 
1987.  O  Sport  do  Recife  afirma  que  rejeitou  tal  condição.  O 
Flamengo afirma que a condição foi aceita e que,  justamente 
por isso, concordou com o ingresso do Sport do Recife no Clube 
dos Treze.

(xviii)  Em  2010,  a  CBF  decidiu  equiparar  alguns 
campeonatos  nacionais  ao  Campeonato  Brasileiro,  com  o 
propósito  de  unificar  os  títulos  nacionais  e  de  resolver 
controvérsias  entre  os  times  (RDP/CBF  nº  3/2010).  Em 
consequência  dessa  decisão,  atribuiu  o  título  de  Campeão 
Brasileiro  de  1968  conjuntamente  ao  Botafogo  Futebol  de 
Regatas e ao Santos Futebol Clube; e conferiu dois títulos de 
Campeão Brasileiro de 1967 ao Palmeiras.

(xix) Em 2011, mencionando o precedente anterior, nova 
decisão da CBF  considerou tanto o Sport do Recife quanto o 
Flamengo como Campeões Brasileiros de 1987 (RDP/CBF nº 
02/2011).

(xx) O Sport do Recife entendeu que a decisão violava a 
coisa  julgada  proferida  na  Ação  Ordinária  nº  0004055-
52.1990.4.05.8300  e  atravessou  petição  nos  pertinentes  autos, 
requerendo  o  cumprimento  da  sentença.  Essa  pretensão  do 
Sport  do  Recife  foi  acolhida  pelo  juízo  de  primeiro  grau  e 
confirmada, tanto no TRF quanto no STJ, ao fundamento de que 
a outorga do título  também ao Flamengo ofenderia  a  coisa 
julgada material.

(xxi)  O Flamengo interpôs  então recurso  extraordinário, 
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alegando  que  se  atribuía  à  coisa  julgada,  no  caso,  conteúdo 
excessivamente  amplo,  não  compatível  com  o  teor  desta 
garantia  constitucional,  com seus  limites  objetivos  ou  com o 
princípio  constitucional  da  autonomia  das  entidades 
desportivas (art. 217, I, CF).

(xxii)  O  recurso  extraordinário  foi  admitido  na  origem, 
mas  teve  seu  seguimento  monocraticamente  rejeitado  pelo 
relator,  com  base  no  argumento  de  efetiva  ocorrência  de 
violação  à  coisa  julgada.  Ao  que  tudo  indica,  o  relator 
considerou o recurso manifestamente improcedente, nos termos 
do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF (RISTF)[2].

2. Por meio do agravo regimental ora em exame, o agravante 
pretende justamente reverter  a última decisão.  Afirma,  em sua defesa, 
que o reconhecimento concomitante do Sport do Recife e do Flamengo 
como Campeões Brasileiros de 1987 não viola a coisa julgada, porque a 
decisão que transitou em julgado apenas afirmou o direito do Sport do 
Recife ao título. Não afastou a viabilidade de a CBF, com base em juízo 
de mérito desportivo, atribuir o mesmo título ao Flamengo, até porque 
não se cogitou dessa solução à época.

3. Segundo alegado pelo  Flamengo,  o  Sport  do  Recife  não 
pediu,  por  meio  da  ação  em  exame,  para  ser  considerado  o  único 
campeão.  Pediu,  apenas,  para  ser  considerado campeão.  A solução  de 
proclamar dois  campeões para um mesmo campeonato constituiu fato 
superveniente à sentença transitada em julgado e, por consequência, não 
poderia ter sido vedada por ela.

4. Ainda de acordo com o agravante, a coisa julgada material 
deve  se  restringir  à  parte  dispositiva  da  decisão  e,  portanto,  àqueles 
pontos que foram objeto de pedido e de acolhimento ou rejeição. Se, à 
época, não se cogitava ter dois campeões brasileiros, essa alternativa não 
pode  ser  considerada  implicitamente  rejeitada  pela  decisão.  O  que 
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transitou em julgado foi o direito do Sport ao título. A Resolução da 
Presidência da CBF (RDP/CBF) nº 2/2011 em nada alterou ou vulnerou 
tal situação. O status do Sport de Campeão Brasileiro de 1987 – tal como 
determinado  pela  sentença  –  foi  mantido  intacto.  O  que  a  resolução 
alterou foi o status do Flamengo.

5. Por  outro  lado,  o  direito  da  CBF  de  reconhecer  dois 
Campeões  Brasileiros,  ou  seja,  seu  direito  de,  diante  da  relevância 
nacional do torneio disputado, equiparar a vitória do Campeonato João 
Havelange à vitória de um Campeonato Brasileiro, estaria coberto pelo 
princípio  da  autonomia  desportiva,  cabendo  à  Confederação  e  tão 
somente a ela, com base em um juízo técnico de mérito desportivo, este 
tipo de decisão.

6. Não se trataria de uma nova tentativa de alteração ou de 
rediscussão do Regulamento do Campeonato de 1987 pela CBF. Trata-se, 
na visão do agravante,  de um  juízo sobre o significado da vitória do 
Campeonato João Havelange para o futebol de então, uma vez que os 
times componentes do Clube dos Treze eram aqueles mais relevantes no 
cenário  nacional  e  que  as  normas  aplicáveis  ao  campeonato  eram 
controvertidas na ocasião em que o Flamengo se recusou a jogar com o 
vencedor  do  Módulo  Amarelo,  o  que  o  levou,  por  uma fatalidade,  a 
perder o  título  por W.O.  Vale  destacar,  contudo,  que ao assim agir,  o 
Flamengo se fiou, à época, no entendimento do Conselho Arbitral da 
própria CBF e no parecer do Conselho Nacional dos Desportos.

7. Com base nesses fundamentos, o agravante afirma que a 
extensão  conferida  à  coisa  julgada  pelas  decisões  recorridas  viola  os 
limites objetivos da própria coisa julgada, pois pretende tornar imutável e 
inquestionável questão que não foi debatida ou decidida, em desrespeito 
ao art. 5º, XXXVI, CF. Alega, igualmente, que esta postura enseja violação 
à autonomia desportiva da CBF, tutelada pelo art. 217, I, CF, subtraindo 
de sua apreciação a avaliação quanto à pertinência de equiparar ou não a 
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vitória do Módulo Verde à vitória de um Campeonato Brasileiro.

8. Em meu entendimento, assiste razão ao recorrente.

I. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

9. A primeira observação a ser feita é a de que a RDP/CBF nº 
3/2011 NÃO retirou do Sport a condição de Campeão Brasileiro de 1987. 
Se  o  título  permaneceu  intocado,  qual  teria  sido  o  direito  violado?  A 
compreensível preferência por ser considerado o único campeão sequer 
foi objeto do seu pedido ou de decisão proferida pela Justiça Federal de 
Pernambuco e  mantida nas  instâncias superiores.  Consequentemente a 
matéria  nem  mesmo  foi  debatida  na  referida  ação  e  jamais  poderia 
produzir coisa julgada. E, como se verá a seguir, tal possibilidade – de 
atribuição do título a mais de uma equipe – sequer é incomum.

10. Não se debateu tampouco, no caso, a autonomia da CBF 
para reconhecer dois campeões brasileiros: o primeiro, segundo as regras 
do  Regulamento;  o  segundo,  por  equiparação,  com base  em juízo  de 
discricionariedade  técnica  da  entidade,  em  virtude  da  expressão  do 
Campeonato João Havelange no cenário desportivo e da relevância das 
equipes que dele participaram em âmbito nacional. 

11. Se  a  possibilidade  de  reconhecimento  conjunto  do 
Flamengo e do Sport como campeões não foi debatida pelas partes; se 
constituiu  fato  superveniente  e  posterior  ao  trânsito  em  julgado; 
pretender que se encontre coberto pela imutabilidade da coisa julgada – 
repita-se,  sem ter sido a hipótese sequer debatida – implica  conferir à 
coisa  julgada  extensão  que  a  incompatibiliza  com  as  garantias  do 
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, igualmente 
tuteladas pela Constituição (CF, arts. 5º, LIV e LV). 

12. Não é outro o entendimento consolidado na jurisprudência 
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do Supremo Tribunal Federal.  De acordo com inúmeras decisões desta 
Corte, só é possível falar em violação à coisa julgada quando duas causas 
tiverem as mesmas partes,  o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 
Confira-se, ilustrativamente:

“DIREITO  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM 
AÇÃO  RESCISÓRIA.  OFENSA  À  COISA  JULGADA. 
CONFIGURAÇÃO. 1. Deve ser rescindida a decisão proferida 
no  RE  389.191,  que  ofende  a  coisa  julgada formada  no 
julgamento do RE 294.067, na forma do art. 485, IV, do Código 
de  Processo  Civil.  O  acórdão  rescindendo,  com  efeito, 
desrespeitou o que havia sido decidido  em demanda entre as 
mesmas  partes,  com  a  mesma  causa  de  pedir  e  o  mesmo 
pedido,  anteriormente  julgada  procedente.  2.  Agravo 
regimental a que se nega provimento.” (AR 2374 AgR, rel. Min. 
Teori Zavascki, Pleno, DJe, 12.11.2015, grifou-se).

“Agravo  regimental  em  ação  rescisória.  Inexistência  de 
direito  adquirido  a  regime  jurídico.  Adicional  de  tempo  de 
serviço.  Alteração  de  parcela  remuneratória.  Manutenção  da 
irredutibilidade de vencimentos. Pode a fórmula de composição 
da  remuneração  do servidor  público  ser  alterada,  desde que 
preservado  o  seu  montante  total.  Não há  violação  da  coisa 
julgada, a qual apenas se verifica quando se trata das mesmas 
partes,  causa  de  pedir  e  pedido,  não  se  aplicando  a  casos 
análogos de  outros  servidores  públicos.  Manutenção  da 
decisão. Agravo a que nega provimento.” (AR 1785 AgR, rel. 
Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe, 18.11.2013, grifou-se).

13. Ocorre justamente que a demanda transitada em julgado 
teve  por  pedido  o  mero  reconhecimento  do  Sport  do  Recife  como 
Campeão  Brasileiro  de  1987.  Teve,  ainda,  por  causa  de  pedir:  (i)  a 
validade  do  Regulamento  do  Campeonato  Brasileiro,  mesmo  na 
pendência de aprovação do Conselho Arbitral da CBF; (ii) a aprovação 
tácita do Regulamento pelos times que se inscreveram e participaram do 
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campeonato; e (iii) a impossibilidade da alteração do Regulamento (salvo 
por  decisão  unânime),  para  suprimir  a  última  fase  do  Campeonato 
Brasileiro, correspondente à partida entre campeões e vice-campeões dos 
Módulos Verde e Amarelo.

14. Já o ato da CBF tido como violador da coisa julgada nos 
presentes  autos  concedeu  também ao  Flamengo  o  título  de  Campeão 
Brasileiro de 1987 – sem prejuízo do reconhecimento do mesmo título ao 
Sport –  porque,  na  avaliação  da  CBF,  a  relevância  da  vitória  do 
Campeonato João Havelange, que envolvia justamente os times mais 
fortes do país, integrantes da primeira divisão, correspondia à vitória 
de  um  Campeonato  Brasileiro.  O  título  conquistado  pelo  Flamengo, 
segundo juízo desportivo da Confederação, deveria ser computado como 
uma vitória  do Campeonato Brasileiro,  já  que as  melhores  equipes  o 
haviam disputado. Tudo isso sem desconsiderar o título conquistado pelo 
Sport. A decisão tinha, ainda, o objetivo de pacificar divergências.

15. Fica claro, portanto, que o ato da CBF não se firmou em 
uma avaliação das normas aplicáveis ao Campeonato Brasileiro de 1987, 
mas sim em uma análise  de  mérito desportivo.  Não houve,  portanto, 
violação  à  coisa  julgada.  O título  do  Sport,  não  é  demais  reiterar,  foi 
mantido. 

16. De se notar, ainda, que a jurisprudência do STF também já 
assentou, em diversas oportunidades, que as consequências jurídicas de 
fato superveniente não são abrangidas pela coisa julgada. Nessa linha, a 
Corte considerou possível a reestruturação da remuneração de servidor, 
para  excluir  o  pagamento  de  determinada  vantagem,  em  forma  de 
percentual, ainda que o percentual tivesse sido reconhecido como devido 
por decisão transitada em julgado, desde que o valor da vantagem fosse 
absorvido  pelo  quantum total  da  remuneração  reestruturada.  Nesse 
sentido: MS 32435 AgR, rel. Min. Celso de Mello.
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17. Do mesmo modo, no presente feito, o fato superveniente – 
reconhecimento do Flamengo como  também vencedor do Campeonato 
Brasileiro  de  1987  –  não  viola  a  coisa  julgada,  desde  que  mantido  o 
mesmo título em favor do Sport de Recife,  única providência material 
determinada  pela  decisão  que  transitou  em  julgado.  Confira-se,  nessa 
linha,  o  entendimento  manifestado  pelo  professor  Fredie  Didier,  em 
parecer anexado aos autos:

“No caso dos autos, em nenhum momento discutiu-se se 
poderiam  os  dois  clubes  ser  considerados  campeões 
brasileiros de 1987, nem tampouco se, ao título conquistado 
pelo  FLAMENGO,  poderia  ser  atribuída  a  eficácia  de 
campeão  brasileiro.  Discutiu-se  apenas  se,  considerando  o 
regulamento editado pela Diretoria da CBF, deveria o SPORT 
ser reconhecido como campeão.

Não se discutiu o título do FLAMENGO, nem que eficácia 
lhe poderia ser atribuída. Porque tais questões não compunham 
o  objeto  litigioso  do  processo,  não  poderiam  ser,  como  não 
foram, objeto de cognição, nem de decisão judicial.

[...].
Tal interpretação [da decisão recorrida] seria contrária às 

vestes  assumidas  pelo  fenômeno  jurídico  substancial  no 
processo. Admitir tal interpretação seria admitir que a decisão 
judicial foi  ultra petita, vale dizer, que teria ultrapassado os 
elementos objetivos da demanda.

[...].
Dessa  forma,  houve  erro  no  julgamento  da  decisão 

agravada, haja vista que inexiste descumprimento do comando 
judicial transitado em julgado. Foi a nova decisão judicial que, 
agora  na  fase  executiva,  extrapolou  os  limites  do  título 
executivo, violando a coisa julgada material.” (Grifou-se).

18. No mesmo sentido, transcrevo, a seguir, trechos do parecer 
do  professor  Daniel  Sarmento  e  de  memorial  assinado  pelo  professor 
Gustavo Tepedino. Veja-se:
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Professor Daniel Sarmento:
“É  evidente  que  a  RDO  nº  02/2011  não  afronta  o 

dispositivo  da  sentença no  que  tange  à  validade  do 
regulamento do Campeonato Brasileiro de 1987 ou ao quórum 
necessário para sua alteração no âmbito do Conselho Arbitral 
da entidade. O ato não invalidou tal regulamento, nem tratou 
da sua alteração. A controvérsia, portanto, se cinge à verificação 
a propósito do reconhecimento do Flamengo como ‘Campeão 
Brasileiro  de  Futebol  Profissional  de  1987’,  ao  lado do  Sport 
Clube de Recife.

Nesse ponto, veja-se que a sentença passada em julgado 
não proibiu a outorga do título ao Flamengo ou a qualquer 
outra  agremiação.  Ela  tão somente determinou que o  Sport 
fosse  reconhecido  como  campeão  brasileiro  de  1987,  sem 
aludir,  em  qualquer  momento,  à  exclusividade  do  referido 
título. Aliás, a sentença, à luz do princípio da correlação, nem 
poderia proibir a concessão do título ao Flamengo, já que não 
foi  formulado  pelo  Sport  qualquer  pedido  neste  sentido”. 
(Grifou-se).

Professor Gustavo Tepedino:
“Contudo, o comando judicial transitado em julgado não 

conferiu ao Sport a natureza de campeão exclusivo, ou seja, o 
único campeão brasileiro de futebol de 1987. Por esse motivo, 
o  v.  acórdão  recorrido  acabou  por  extrapolar  os  limites 
objetivos da coisa julgada.

[...].
Objetivamente,  a  r.  sentença  decidiu  aquilo  que 

expressamente  consignou  –  nem  mais,  nem  menos.  Não  se 
afirmou que o Sport deveria ser reconhecido como o único ou 
como o campeão do mencionado campeonato. [...].

Nessa direção, impor o reconhecimento de um clube como 
campeão não tem por consequência lógica a impossibilidade de 
se declarar outros clubes como também campeões”. (Grifou-se)

19. Com  base  nos  fundamentos  já  expostos  e  na  linha  dos 
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pareceres citados acima, concluo que a decisão da CBF de conferir o título 
de Campeão Brasileiro de 1987 ao Flamengo (sem deixar de reconhecer o 
mesmo título em favor do Sport de Recife) não violou a coisa julgada.

II. A AUTONOMIA DA CBF PARA EQUIPARAR A VITÓRIA DO 
CAMPEONATO JOÃO HAVELANGE À DO CAMPEONATO BRASILEIRO

20. Assiste razão, ainda, ao recorrente, quando afirma que o 
efeito prático da interpretação hipertrofiada da coisa julgada, no presente 
caso, é a limitação ilegítima do direito da CBF à autonomia desportiva. 

21. Como  já  tive  a  oportunidade  de  esclarecer  em  sede 
acadêmica,  a  autonomia  desportiva  abrange  a  capacidade  de  auto-
organização,  de  autogoverno  e  de  autoadministração  das  entidades 
desportivas[3]  A  auto-organização diz  respeito  ao  poder  de  editar  os 
próprios atos constitutivos e de criar seus órgãos. O autogoverno refere-se 
à  possibilidade  de  tais  entidades  editarem  as  normas  de  conduta 
aplicáveis a si próprias e a seus membros. A autoadministração reflete sua 
capacidade de dar execução às normas vigentes e de buscar a realização 
dos  objetivos  da  entidade,  entre  os  quais  podem  ser  elencados  a 
pacificação  de  conflitos  entre  os  times  e  o  reconhecimento  do  mérito 
desportivo dos seus membros.

22. Ora,  a  equiparação  da  vitória  do  Campeonato  João 
Havelange ao  Campeonato  Brasileiro  não foi  uma solução “sacada da 
cartola”, com o mero propósito de atender aos interesses do Flamengo. 
Trata-se,  ao  contrário,  de  solução  que  já  havia  sido  aplicada  pela 
Confederação,  no  ano  anterior,  para  reconhecer  o  título  de  Campeão 
Brasileiro a três outros times, que também haviam disputado e se sagrado 
vitoriosos em campeonatos relevantes em âmbito nacional. 

23. Ainda que, na visão dos leigos, pareça estranho que um 
campeonato gere mais de um vencedor; ou mesmo que se entenda, na 
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visão leiga, que pleitear e obter o título de Campeão Brasileiro de 1987 
incluía  logicamente  o  direito  de  não  ser  reconhecida  a  existência  de 
qualquer outro campeão, deve-se observar que essa lógica não parece ser 
a lógica do esporte e de suas entidades organizadoras autônomas, tanto 
assim que há outros casos de duplos títulos concedidos pela CBF, além 
daquele do Campeonato Brasileiro de 1987. 

24. É  válido  lembrar,  aliás,  que  o  direito  à  autonomia 
desportiva  foi  justamente  o  que  permitiu  que  a  Confederação 
Sulamericana de Futebol – Comembol atribuísse o título de vencedor da 
Copa Sulamericana de 2016 ao Clube Chapecoense, a despeito de não ter 
ele jogado a última partida do campeonato, em virtude do acidente que é 
de conhecimento de todos. É certo que a decisão da Comembol contou 
com  a  concordância  do  próprio  adversário,  o  Atlético  Nacional,  mas 
ainda assim baseou-se em juízo protegido por seu direito à autonomia 
desportiva.

25. Ainda sobre a importância de se ter em conta que o esporte 
tem regras e racionalidade próprias que podem destoar da lógica judicial 
e,  ainda, sobre a necessidade de se guardar  deferência às decisões das 
entidades  desportivas  sobre  a  matéria  –  em  respeito  à  “verdade 
desportiva” – confira-se a esclarecedora passagem transcrita a seguir, de 
autoria de Álvaro de Mello Filho:

“Sem perder de vista a lição de Ortega y Gasset de que 
para superar o passado é preciso não perder contato com ele", e, 
atentos  à  advertência  de  Santayana  de  que  "aqueles  que 
esquecem a história estão condenados a repeti-la", com os §§ 1.º 
e 2.º do art. 217 pretende-se atenuar as constantes e vexatórias 
situações  onde  decisões  de  campeonatos  e  partidas  foram 
transferidas  dos  campos  e  das  quadras  de  jogo  para  as 
sentenças e acórdãos de Juízes e Tribunais da Justiça comum, 
especialmente porque:
........................................................................................................
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b) Há um evidente despreparo do Judiciário para o trato 
das questões jurídico-desportivas, que exigem dos julgadores 
o conhecimento e  a  vivência  de normas,  práticas  e técnicas 
desportivas  a  que,  normalmente,  não  estão  afeitos  e 
familiarizados,  criando,  desse  modo,  um  perigo 
extraordinário  em  termos  de  denegação  de  justiça,  pois  há 
peculiaridades  da  codificação  desportiva  compreendidas  e 
explicadas somente por quem milita nos desportos. 

Vale  dizer,  não  será  possível  definir  direito  e  aplicar 
justiça em função de matéria desportiva, fora do mundo do 
desporto,  sem  o  espírito  da  verdade  desportiva,  sem  o 
sentimento da razão desportiva.  Aquele que decidir  questão 
originária  do  desporto,  imbuído  do  pensamento  formalizado 
nas leis gerais, terá distraído a consciência da justiça.”[4]

26. Veja-se que o caso em exame é fortemente ilustrativo da 
problemática descrita no trecho acima. No excerto transcrito se afirma a 
importância de se respeitar  a autonomia desportiva.  Observa-se que a 
lógica,  a  verdade e  a justiça  desportivas são diferentes  da lógica e  da 
verdade  judicial.  Defende-se  que  os  campeonatos  sejam decididos  em 
campo e/ou por aquelas entidades imbuídas da vivência do esporte. E 
ressalta-se que a lógica formal e judicial pode ser extremamente injusta 
do ponto de vista desportivo.

27. De fato, toda a confusão narrada nesse processo iniciou-se 
com  uma  decisão  liminar  suspendendo  as  resoluções  do  Conselho 
Nacional do Desporto que disciplinavam a aprovação dos regulamentos 
dos campeonatos de futebol  pelos conselhos arbitrais  da CBF. Quando 
tais  resoluções  voltaram  a  vigorar,  instalou-se  um  conflito  sobre  as 
normas  que  regeriam  a  competição  que  estava  em  curso,  já  que  o 
Regulamento não havia sido ainda aprovado pelo conselho pertinente. 
Desse  conflito  resultou  a  incerteza  sobre  a  necessidade  ou  não  de 
realização da quarta fase do Campeonato Brasileiro de 1987.
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28. Então, tanto o Conselho Nacional do Desporto quanto o 
Conselho Arbitral da CBF concluíram pela não realização da quarta fase. 
Os vencedores do Módulo Verde seguiram esse entendimento. A questão 
foi novamente judicializada. Decidiu-se, em contrariedade à manifestação 
das duas entidades, por proclamar o Sport do Recife Campeão de 1987. O 
campeonato teve,  portanto,  seu resultado definido em juízo e  não em 
campo.

29. Como é notório, apesar do trânsito em julgado da decisão, 
a  questão  não  se  pacificou.  Persistia,  da  parte  do  Flamengo,  um 
sentimento  de  injustiça,  quer  porque  observara  o  entendimento  das 
entidades  desportivas,  quer  porque  vencera  o  campeonato  integrado 
pelos  times  de  primeira  divisão,  de  maior  prestígio  e  popularidade. 
Entendia que seu feito tinha, ao menos, o mesmo mérito, sob o ponto de 
vista desportivo, daquele desfrutado pelo Sport do Recife.

30. Mais uma vez, a CBF manifestou-se sobre a questão. Dessa 
vez, pretendeu reconhecer a ambos – Sport do Recife e Flamengo – como 
Campeões Brasileiros de 1987. Ao fazê-lo, não interferiu sobre o título do 
Sport. Apenas reconheceu mérito idêntico ao Flamengo e buscou dar fim 
à  celeuma.  Pois  bem,  mais  uma  vez  se  vai  então  ao  Judiciário,  para 
novamente buscar-se desconstituir a decisão daquela que tem a melhor 
posição e o juízo mais qualificado para decidir se, afinal, as duas equipes 
devem ou não deter,  em conjunto,  o  título  de  Campeãs  Brasileiras  de 
1987.

31. Parece  evidente  que  os  reiterados  recursos  ao  Judiciário 
não têm sido o meio mais legítimo e eficaz de solucionar a questão. É 
possivelmente por essa razão que a discussão não se encerra. Por outro 
lado, ficam evidentes os motivos que levaram o Constituinte a consagrar 
a autonomia desportiva nos termos em que o fez. O Judiciário não é a 
esfera mais abalizada para decidir quem faz jus a um título de futebol. 
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São as entidades desportivas aquelas que detêm a melhor posição para 
julgar a matéria. O critério mais adequado não é o judicial, mas o mérito 
das equipes, que deve ser avaliado à luz do critério da verdade esportiva.

32. O juízo sobre o valor da vitória do Flamengo no Módulo 
Verde  constitui  mérito  do  ato  praticado  pela  CBF.  Como  é  de 
conhecimento geral, os atos praticados com base em juízo de mérito são, 
como regra, insindicáveis pelo Poder Judiciário, por se entender que não 
podem ser  substituídos sem violação da autonomia do ente  ao qual  a 
Constituição  atribuiu  tal  avaliação.  Essa  regra  é  excepcionada 
exclusivamente quando o juízo de discricionariedade técnica encontra-se: 
(i)  eivado  do  vício  de  desvio  de  finalidade,  (ii)  quando  os  motivos 
determinantes invocados para a sua prática são inverídicos ou, ainda, (iii) 
quando se trata de juízo manifestamente desproporcional e irrazoável.

33. O  desvio  de  finalidade estará  presente  quando  restar 
demonstrado  pela  parte  prejudicada  que  a  decisão  foi  praticada  com 
objetivo diverso daquele previsto pela norma de competência e, portanto, 
com objetivo ilegítimo. As decisões recorridas não afirmam, contudo, tal 
comportamento por parte da CBF. Tais decisões baseiam-se tão somente 
na alegação de violação à coisa julgada.

34. O desrespeito à  teoria dos motivos determinantes da decisão 
estaria  presente  se  a  CBF  houvesse  afirmado  motivo  falso  como 
fundamento para o ato, o que tampouco ocorreu. 

35. Os  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade teriam 
sido  violados  se  o  ato  fosse  inadequado  ao  fim  a  que  se  destina; 
desnecessário,  por  haver  decisão  menos  onerosa  apta  à  obtenção  do 
mesmo resultado; ou, ainda, por guardar uma relação desproporcional 
entre os benefícios alcançados pela decisão e os ônus por ela gerados.

36. Todavia, o ônus gerado pela decisão da CBF é ínfimo. Esta 

19 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13133187.

Supremo Tribunal Federal

RE 881864 AGR / DF 

São as entidades desportivas aquelas que detêm a melhor posição para 
julgar a matéria. O critério mais adequado não é o judicial, mas o mérito 
das equipes, que deve ser avaliado à luz do critério da verdade esportiva.

32. O juízo sobre o valor da vitória do Flamengo no Módulo 
Verde  constitui  mérito  do  ato  praticado  pela  CBF.  Como  é  de 
conhecimento geral, os atos praticados com base em juízo de mérito são, 
como regra, insindicáveis pelo Poder Judiciário, por se entender que não 
podem ser  substituídos sem violação da autonomia do ente  ao qual  a 
Constituição  atribuiu  tal  avaliação.  Essa  regra  é  excepcionada 
exclusivamente quando o juízo de discricionariedade técnica encontra-se: 
(i)  eivado  do  vício  de  desvio  de  finalidade,  (ii)  quando  os  motivos 
determinantes invocados para a sua prática são inverídicos ou, ainda, (iii) 
quando se trata de juízo manifestamente desproporcional e irrazoável.

33. O  desvio  de  finalidade estará  presente  quando  restar 
demonstrado  pela  parte  prejudicada  que  a  decisão  foi  praticada  com 
objetivo diverso daquele previsto pela norma de competência e, portanto, 
com objetivo ilegítimo. As decisões recorridas não afirmam, contudo, tal 
comportamento por parte da CBF. Tais decisões baseiam-se tão somente 
na alegação de violação à coisa julgada.

34. O desrespeito à  teoria dos motivos determinantes da decisão 
estaria  presente  se  a  CBF  houvesse  afirmado  motivo  falso  como 
fundamento para o ato, o que tampouco ocorreu. 

35. Os  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade teriam 
sido  violados  se  o  ato  fosse  inadequado  ao  fim  a  que  se  destina; 
desnecessário,  por  haver  decisão  menos  onerosa  apta  à  obtenção  do 
mesmo resultado; ou, ainda, por guardar uma relação desproporcional 
entre os benefícios alcançados pela decisão e os ônus por ela gerados.

36. Todavia, o ônus gerado pela decisão da CBF é ínfimo. Esta 

19 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13133187.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 35 de 67



Voto Vista

RE 881864 AGR / DF 

decisão  não  interfere  sobre  o  título  de  campeão  do  Sport  do  Recife, 
apenas reconhece o mesmo título, em favor do Flamengo, time que, como 
já mencionado, integrava o seleto Grupo dos Treze (o grupo dos times 
mais bem classificados no ranking nacional); e que acabou desclassificado, 
a  despeito  de  seguir  o  entendimento  de  entidades  desportivas,  em 
decorrência  de  norma  controvertida  no  âmbito  judicial.  O  êxito 
desportivo do Flamengo,  em tais  circunstâncias,  não foi  inferior ao do 
Sport,  e  juízo idêntico,  como já  mencionado,  havia  sido  aplicado pela 
CBF,  no ano anterior,  para  conferir  outros  títulos  duplos  de Campeão 
Brasileiro  a  times  diversos,  com o  mesmo propósito:  a  pacificação  de 
conflitos entre equipes. 

37. Nessas condições, entendo que não há manifesta violação à 
coisa  julgada,  tal  como  afirmado  pelo  relator,  uma  vez  que  sua 
delimitação há de ser compatibilizada com o direito dos jurisdicionados à 
ampla defesa,  ao contraditório e ao devido processo legal.  A decisão 
transitada em julgado não debateu os limites da autonomia desportiva da 
CBF para equiparar a vitória do Campeonato João Havelange de 1967 à 
vitória do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Flamengo e CBF não 
exerceram a defesa desse ato. 

38. A referida decisão respondeu a pedido e a causa de pedir 
distintos  daqueles  que  motivaram  o  reconhecimento  do  título  de 
campeão  conjunto  ao  Flamengo  e  ao  Sport.  Assim,  a  afirmação  da 
existência  de  coisa  julgada  no  presente  caso,  por  expandi-la 
desmedidamente, viola o princípio da autonomia desportiva. Esse mesmo 
entendimento  foi  igualmente  sustentado  pelos  professores  Daniel 
Sarmento e Gustavo Tepedino, ao afirmarem em seu parecer e memorial, 
respectivamente:

Professor Daniel Sarmento:
“No  caso  presente,  foi  exatamente  isso  o  que  ocorreu. 

Uma interpretação excessivamente elástica da coisa julgada, 
divorciada  dos  seus  balizamentos  constitucionais  e  legais, 
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subtraiu  da  CBF  um  poder  que  deriva  da  sua  autonomia, 
atinente  ao  equacionamento  de  uma  questão  tipicamente 
desportiva, com base em critérios também desportivos.

Como já consignado, o campeonato brasileiro de 1987 foi 
extremamente singular,  e o seu resultado oficial gerou acesas 
controvérsias no meio esportivo e social. Uma atuação voltada 
ao  equacionamento  dessas  controvérsias  se  insere, 
indiscutivelmente,  no  campo  próprio  da  atuação  da  CBF, 
integrando o núcleo da sua autonomia, como entidade dirigente 
do futebol no Brasil. E a CBF o fez, por meio da edição da RDP 
02/2011,  com  base  em  critério  de  natureza  estritamente 
desportiva:  como  já  fizera  antes  com  outras  competições, 
reconheceu que, em termos de mérito desportivo, a Taça João 
Havelange  era  equiparável  ao  campeonato  brasileiro.  Com 
esteio nesse fundamento, concedeu o título brasileiro de 1987 
também ao Flamengo,  vencedor da referida competição,  sem 
invalidar o título igual conquistado pelo Sport, nem tampouco 
bulir com o regulamento do campeonato brasileiro daquele ano 
–  o  que realmente  ela  não poderia  fazer,  por conta  da  coisa 
julgada.” (Grifou-se).

Professor Gustavo Tepedino:
“Dentro  da  autonomia  que  lhe  concede  a  Constituição 

Federal, a CBF editou as Resoluções nºs 03/2010 e 02/2011, em 
que consolidou diversas competições de futebol realizadas no 
País,  equiparando-as  a  ‘campeonatos  brasileiros’  e, 
consequentemente,  reconhecendo  seus  vencedores  como 
‘campeões  brasileiros  de  futebol’.  No  regular  exercício  dessa 
prerrogativa, equiparou o módulo verde da Copa União a um 
campeonato  brasileiro  e  reconheceu o  Flamengo,  ao  lado  do 
Sport, como campeão brasileiro de 1987.

Frise-se:  a  CBF,  ao  reconhecer  o  título  de  campeão 
brasileiro ao Flamengo em 1987, não cancelou aquele atribuído 
ao Sport e assim não o poderia fazer, tendo em vista que o Sport 
obteve provimento judicial declaratório, transitado em julgado, 
nesse sentido – o qual não assegurava, todavia, exclusividade 
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no título de campeão brasileiro.
Viola o v. acórdão recorrido, portanto, o art. 217, inciso I, 

da  Constituição  Federal,  na  medida  em  que  interferiu  na 
prerrogativa da CBF de equiparar o troféu João Havelange, 
conquistado  pelo  Flamengo,  a  um  título  de  campeonato 
Brasileiro  de  Futebol,  tal  como  o  Torneio  Roberto  Gomes 
Pedrosa conquistado pelo Sport.” (Grifou-se).

39. Mas  não  é  tudo.  Parece-me  que  mesmo  que  houvesse 
dúvida acerca da ocorrência da coisa julgada – e reitero que para mim 
não há – a dúvida, no caso vertente, deve ser solucionada em favor da 
autonomia desportiva  da  CBF.  Se  não  há  certeza,  a  questão  deve ser 
resolvida no sentido apontado por aquela que está mais qualificada, no 
dizer da própria Constituição, para fazer a “justiça desportiva”. Trata-se 
aqui – como no caso das agências reguladoras – de juízos técnicos para os 
quais o Judiciário tem capacidade institucional limitada[5]. 

40. Assim como não está habilitado para decidir questões de 
mérito técnico em matéria de telecomunicações,  de energia elétrica,  de 
vigilância sanitária, tampouco está o Judiciário capacitado para substituir 
juízo desportivo da CBF acerca do Campeonato Brasileiro de 1987. Esse 
tipo  de  interferência  só  seria  cabível  em  situações  de  indiscutível  e 
manifesta violação às normas constitucionais, o que não parece ser o caso. 
Vale reproduzir aqui a recomendação de Ortega y Gasset mencionada no 
trecho acima: “para superar o passado é preciso não perder contato com ele”. O 
Judiciário deve parar de interferir no ambiente desportivo se não quiser 
que a polêmica se eternize. 

III. ADMISSIBILIDADE E APRECIAÇÃO DIRETA DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO

41. Essas  razões  parecem-me  suficientes  para  que  se  dê 
provimento  ao  agravo  regimental  para,  desde  logo,  prover  o  recurso 
extraordinário.  Assinalo que não desconheço o fato de que o Supremo 
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Tribunal  Federal,  reiteradas  vezes,  atribuiu  à  discussão  sobre  coisa 
julgada o status de matéria meramente infraconstitucional e recusou-lhe 
repercussão geral. Há, contudo, outros casos em que o STF reconheceu a 
discussão sobre coisa julgada como questão constitucional. 

42. Foi  o  que  ocorreu,  recentemente,  no  julgamento  do  RE 
666.589,  rel.  Ministro  Marco  Aurélio,  em que esta  Turma,  por  decisão 
unânime,  reconheceu  o  caráter  constitucional  do  debate  sobre  a 
possibilidade de consolidação de coisa julgada fracionada, pertinente a 
capítulos diversos de um acórdão. Entendeu-se, então, que era o próprio 
conceito de coisa julgada, tal como protegido no art. 5º, XXXVI, CF, que 
estaria em discussão no caso e que o conceito do instituto teria caráter 
constitucional  [6]  . Na ocasião do julgamento, observei:

“[...],  cheguei  à  conclusão  que  não  estamos  aqui 
discutindo prazo judicial de ajuizamento da ação rescisória – 
ponto. Quer dizer,  temos aqui uma questão conceitual mais 
importante que diz respeito à precisa caracterização do que 
seja exatamente a coisa julgada, notadamente em hipóteses nas 
quais  a  decisão  possa  ser  logicamente  fragmentada  em 
capítulos.  E,  aí,  a  questão  da  conceituação  da  coisa  julgada 
transcende a questão do mero prazo de propositura da ação 
rescisória,  o  que  me  leva  à  convicção  de  que  a  presente 
questão tem uma dimensão constitucional [...].

43. Manifestaram  entendimento  semelhante,  no  caso,  os 
Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Dias Toffoli.  Há, ainda, outros 
precedentes no mesmo sentido: RE 596.663, rel. Min. Marco Aurélio; RE 
611.503,  rel.  Min.  Ayres  Britto.  É  plenamente  admissível,  portanto,  o 
recurso extraordinário ora em questão, à luz da jurisprudência do STF.

44. Não  tenho  dúvidas  de  que,  também  no  presente  caso, 
estamos debatendo o conceito, o contorno constitucional da coisa julgada, 
nos termos do art. 5º, XXXVI, CF, tal como no precedente citado acima, 
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em que  se  considerou tratar  de  matéria  constitucional.  O alcance  que 
defendo  seja  dado  à  coisa  julgada  nestes  autos  tem  o  propósito  de 
compatibilizá-la  com  outros  direitos  constitucionalmente  tutelados, 
como  os  direitos  à  inafastabilidade  da  tutela  jurisdicional,  ao 
contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à autonomia 
desportiva. 

45. Isso porque, a se reconhecer a existência de coisa julgada 
quanto à impossibilidade de atribuir o título de Campeão Brasileiro de 
1987  também ao Flamengo, com base em juízo de mérito esportivo, ter-
se-á vedado, em termos absolutos, o debate e a defesa de tal providência, 
uma vez que tal possibilidade não foi objeto do pronunciamento judicial 
que transitou em julgado e, por consequência, não foi possível exercer o 
contraditório e a ampla defesa a seu respeito.

46. Há,  igualmente,  como  já  demonstrado  acima,  farta 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exigindo a identidade entre 
partes,  pedido e  causa  de  pedir  para  a  configuração  da  coisa  julgada 
(justamente o que não se constata no acórdão recorrido). Nesse sentido: 
AR 2374  AgR,  rel.  Min.  Teori  Zavascki;  AR 1785  AgR,  rel.  Min.  Dias 
Toffoli; MS 32435 AgR, rel. Min. Celso de Mello, transcritos acima. Fica 
claro, assim, que o acórdão recorrido viola a jurisprudência consolidada 
do STF e deixa de observar o próprio conteúdo constitucional atribuído 
pelo Supremo à coisa julgada.[7]

47. Por conseguinte, entendo ser o caso de dar provimento ao 
agravo regimental para, desde logo e no mesmo ato, dar provimento ao 
recurso extraordinário,  como é a praxe da jurisprudência de ambas as 
Turmas do Tribunal. Confira-se: AgRg no AGI em RE 394.077, rel. Min. 
Cezar Peluso, 1ª Turma; AgRg em RE 825.531, rel. p/ acórdão Min. Dias 
Toffoli,  1ª  Turma;  AgRg.  em RE 376.504,  rel.  p/  acórdão Min.  Ricardo 
Lewandowski,  1ª  Turma;  AgRg  804.462,  rel.  Min.  Teori  Zavascki,  2ª 
Turma; RE 608.847 AgR, rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, 2ª Turma; ED 
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em AgRg em RE 371.898, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma. 

CONCLUSÃO

48. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental 
para, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos 
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

49. Firmo a seguinte tese: “1. Fato superveniente, relacionado 
a  questão  jurídica  não  discutida  no  processo  e  nem  abrangida  pelo 
pedido, não integra a coisa julgada, que não pode ser estendida a ponto 
de violar o direito da parte ao contraditório, à ampla defesa e ao devido 
processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV). 2. É válida a atribuição do mesmo 
título  de  futebol  a  dois  times,  com  base  em  juízo  meritório  e  com  o 
propósito de pacificar conflitos, em respeito à autonomia das entidades 
desportivas (CF, art. 217, I)”. 

É como voto.

Notas:
[1] Confira-se o teor do pedido formulado na inicial: “a) ser declarada  

a validade do Regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional,  
edição  de  1987,  outorgado  pela  Diretoria  da  Primeira  Requerida  e  aprovado  
tacitamente pelos clubes disputantes, em face de na época encontrar-se suspensa,  
por decisão judicial, a convocação do Conselho arbitral da Primeira Requerida; b)  
ser  declarado  que  a  modificação  do  referido  Regulamento,  após  iniciado  o  
Campeonato,  somente  poderia  ocorrer,  mesmo  por  deliberação  do  Conselho  
Arbitral  da  Primeira  Requerida,  mediante  decisão  unânime  de  todos  os  
participantes;  c)  ser  determinado  às  Primeira  e  Segunda  Requeridas  que  se  
abstenham  de  determinar  a  convocação,  de  convocar  ou  de  acatar  qualquer  
decisão do Conselho Arbitral da CBF que implique em alteração do Regulamento  
do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, edição de 1987, salvo quando  
tomada  por  unanimidade  de  seus  membros;  d)  ser  determinado  à  Primeira  
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Requerida  que  reconheça  a  Agremiação  Requerente  –  Sport  Clube  do  Recife,  
como legítima Campeã Brasileira de 1987” (grifou-se).

[2] RISTF, art.  21,  §1º:  “Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a 
pedido  ou  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente  ou 
contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, deles não 
conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao 
órgão  que  repute  competente,  bem  como  cassar  ou  reformar, 
liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 
543-B do Código de Processo Civil”. 

[3] BARROSO, Luís Roberto. Autonomia desportiva, autonomia da 
vontade  e  liberdade  de  associação:  inconstitucionalidade  da  mudança 
compulsória da sede da Confederação Brasileira de Futebol. In: Temas de  
Direito Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 555-580.

[4]  Ação  processual  desportiva  na  nova  Constituição.  Revista  de  
Processo, v. 54, p. 162, abr./jun. 1989, grifou-se. 

[5] Sobre a importância de a interpretação do direito levar em conta 
as capacidades institucionais daquele que interpreta, cf. SUNSTEIN, Cass 
R.;  VERMEULE,  Adrian.  Interpretation  and institutions.  Social  Science 
Research  Network,  [Rochester],  July  2002.  Disponível  em: 
<http://ssrn.com/abstract=320245>.

[6]  Confira-se  a  ementa  do  acórdão:  “COISA  JULGADA  – 
ENVERGADURA.  A coisa  julgada  possui  envergadura  constitucional. 
COISA JULGADA –  PRONUNCIAMENTO  JUDICIAL –  CAPÍTULOS 
AUTÔNOMOS.  Os  capítulos  autônomos  do  pronunciamento  judicial 
precluem no que não  atacados  por  meio de  recurso,  surgindo,  ante  o 
fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da 
rescisória” (grifou-se).

[7] Nos termos do art. 1035, §3º, II, CPC/2015 c/c art. 323, §2º, RISTF, 
presume-se  a  repercussão  geral,  em caso  de  violação  à  jurisprudência 
consolidada no STF, dispensando-se votação sobre a questão. 

26 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13133187.

Supremo Tribunal Federal

RE 881864 AGR / DF 

Requerida  que  reconheça  a  Agremiação  Requerente  –  Sport  Clube  do  Recife,  
como legítima Campeã Brasileira de 1987” (grifou-se).

[2] RISTF, art.  21,  §1º:  “Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a 
pedido  ou  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente  ou 
contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, deles não 
conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao 
órgão  que  repute  competente,  bem  como  cassar  ou  reformar, 
liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 
543-B do Código de Processo Civil”. 

[3] BARROSO, Luís Roberto. Autonomia desportiva, autonomia da 
vontade  e  liberdade  de  associação:  inconstitucionalidade  da  mudança 
compulsória da sede da Confederação Brasileira de Futebol. In: Temas de  
Direito Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 555-580.

[4]  Ação  processual  desportiva  na  nova  Constituição.  Revista  de  
Processo, v. 54, p. 162, abr./jun. 1989, grifou-se. 

[5] Sobre a importância de a interpretação do direito levar em conta 
as capacidades institucionais daquele que interpreta, cf. SUNSTEIN, Cass 
R.;  VERMEULE,  Adrian.  Interpretation  and institutions.  Social  Science 
Research  Network,  [Rochester],  July  2002.  Disponível  em: 
<http://ssrn.com/abstract=320245>.

[6]  Confira-se  a  ementa  do  acórdão:  “COISA  JULGADA  – 
ENVERGADURA.  A coisa  julgada  possui  envergadura  constitucional. 
COISA JULGADA –  PRONUNCIAMENTO  JUDICIAL –  CAPÍTULOS 
AUTÔNOMOS.  Os  capítulos  autônomos  do  pronunciamento  judicial 
precluem no que não  atacados  por  meio de  recurso,  surgindo,  ante  o 
fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da 
rescisória” (grifou-se).

[7] Nos termos do art. 1035, §3º, II, CPC/2015 c/c art. 323, §2º, RISTF, 
presume-se  a  repercussão  geral,  em caso  de  violação  à  jurisprudência 
consolidada no STF, dispensando-se votação sobre a questão. 

26 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13133187.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 42 de 67



Voto Vista

RE 881864 AGR / DF 

27 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13133187.

Supremo Tribunal Federal

RE 881864 AGR / DF 

27 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13133187.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 43 de 67



Confirmação de Voto

18/04/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864 DISTRITO FEDERAL

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) – Lanço apenas duas palavras sobre a espécie. Em primeiro 
lugar,  o  acesso  ao  Judiciário  é  uma  garantia  constitucional,  e  não  há 
autonomia de ente administrativo que a ela se sobreponha.

É certo que se tem o esgotamento, na Carta de 1988, das situações – e 
são duas – que ensejam o esgotamento administrativo, antes de ingressar-
se em Juízo.  Dizem respeito a dissídio coletivo de natureza econômica na 
Justiça do Trabalho e à Justiça Desportiva, relativamente às competições e 
disciplina, como está no preceito mencionado pelo Relator.

O que ocorreu de fato no caso? Por que o Sport Club do Recife, em 
10 de fevereiro de 1988, após o Campeonato de 1987, ingressou em Juízo? 
Porque surgiu dúvida quanto ao regulamento aplicável  à espécie:  se o 
regulamento  primitivo,  a  sinalizar  a  segurança  jurídica  no  tocante  à 
observância, ou uma decisão posterior do Conselho Arbitral, a desaguar 
no reconhecimento de dois campeões.

É muito sintomático que o Sport Club do Recife tenha ingressado em 
Juízo não só contra  a Confederação Brasileira  de Futebol  – CBF – e  a 
União, tendo em conta o Conselho Nacional de Desportos – CND –, e, 
também, o Sport Club Internacional, o Clube de Regatas do Flamengo e o 
Guarani Futebol Clube.

O que ocorreu no âmbito do Judiciário? Declarou-se prevalecente – 
como realmente deveria ser declarado – o regulamento primitivo. E sai 
barato respeitar-se, em qualquer disputa, as regras do jogo.

O Juízo julgou procedente, in totum – expressão contida na sentença 
–,  o  pedido  formulado  pelo  Sport  Club  do  Recife,  para  glosar  a 
deliberação do Conselho Arbitral, que implicara a colocação, em segundo 
plano, do regulamento primitivo do Campeonato Brasileiro de  Futebol 
Profissional.  O  que  houve  foi  que  não  havia  mais  tempo  para  o 
arrependimento eficaz, no que os dois clubes – Flamengo e Internacional 
– recusaram-se,  por isso ou por aquilo,  a observar esse regulamento e 
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participar  do  quadrangular,  que  ocorreria  e  que  acabou  resumido  à 
partida entre  o  Sport  Club e  o  Guarani.  Com o impasse verificado,  e, 
talvez,  por  isso  mesmo  –  uma  vez  que  não  houve  nessa  partida  um 
vencedor,  pois  nem  mesmo  os  pênaltis  foram  suficientes  a  definir  o 
quadro –, ajuizou-se a ação também envolvendo o Guarani. 

O Juízo declarou prevalecente, repito, o regulamento primitivo e, ao 
término da decisão – depois de referir-se ao acolhimento total do pedido 
formalizado na inicial da ação –, concluiu por determinar – expressão da 
sentença  –  sejam  reconhecidos  Campeões  Brasileiros  de  Futebol 
Profissional do ano de 1987 o Flamengo – que integrara a relação jurídica 
subjetiva do processo de conhecimento – e o Sport. Não! Para declarar 
campeão um único time, o Sport Club do Recife. E não me vejo migrando 
para a torcida do Sport Club do Recife! 

Por isso, mantenho o voto proferido.
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OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  Ministro 
Marco  Aurélio,  só  para  pontuar.  Vossa  Excelência  deixou  claro  o  seu 
ponto de vista. E a nossa divergência, o que facilitará aos Colegas, é que...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  –  E  convergíamos  mais  quando  Vossa  Excelência  era 
advogado!

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas, aqui, 
se eu fosse advogado, eu estaria do outro lado também Ministro Marco 
Aurélio.

A verdade  é  a  seguinte:  o  Ministro  Marco  Aurélio  entende  que, 
aquela primeira decisão, a coisa julgada alcança aqui. 

Aquela primeira decisão teve por objeto a discussão da validade e 
aplicabilidade de um determinado regulamento.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) – Que não ensejava a proclamação de dois campeões, por isso 
foi proclamado apenas um.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  A posição 
do Ministro Marco Aurélio é que, naquela ação, se discutia a validade e a 
aplicabilidade de um determinado regulamento. Assim se assentou. 

Anos  depois,  a  CBF  produz  uma  decisão  dizendo:  a  vitória  no 
campeonato João Havelange, a meu ver, tem mérito que se equipara a da 
vitória no torneio Roberto Gomes Pedrosa. 

Portanto,  respeitando a coisa julgada que se  formou em favor do 
Sport Club, eu, por mérito desportivo, também reconheço ao Flamengo 
esta  condição.  De  modo  que  eu  acho  que  esta  segunda  decisão  não 
interfere na primeira. 

Essa é, pontuadamente, a nossa divergência.

Supremo Tribunal Federal
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu quero 
primeiro louvar o voto do Ministro Barroso. O detalhamento que vai até 
me fazer economizar uma grande parte do voto. 

Mas,  inicialmente,  eu  queria  salientar  que,  a  meu ver,  não  existe 
repercussão  geral  no  presente  recurso  extraordinário.  Não  haveria 
repercussão geral  porque,  por mais importante que seja o futebol,  por 
mais  importante  que  seja  decidir  quem  foi  ou  não  campeão,  não 
transcende os interesses das partes. É puramente interesse subjetivo de 
particulares, neste caso. 

Então, eu já colocaria aqui, de início, porque foi levantado por Vossa 
Excelência  e  o  Ministro  Barroso  também  colocou,  a  ausência  de 
repercussão geral.

A questão da definição da coisa julgada, parece-me que, nesse caso, 
não seria transcendente para fins de repercussão geral.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO -  Vossa 
Excelência, só para eu pontuar aqui.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Por favor.
O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO -  Nós 

entendemos,  de  longa  data,  que,  quando  a  decisão  contraria 
jurisprudência  dominante  do  Supremo,  independentemente  de 
repercussão  geral,  você  pode  reformar  monocraticamente.  E,  ademais, 
quando  a  decisão  contrarie  entendimento  dominante,  ela  tem  uma 
repercussão embutida, que é a que está no art. 1.035, § 3º: 

"Haverá  repercussão  geral  sempre  que  o  recurso 
impugnar acórdão que: 

I  -  contrarie  súmula  ou  jurisprudência  dominante  do 
Supremo Tribunal Federal;" 
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - O caso não 
se encaixa em nenhuma jurisprudência dominante.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  E,  aí,  eu 
considerei que estender o conceito de coisa julgada a uma matéria que 
não fora objeto de discussão violava a jurisprudência do Supremo, em 
matéria de coisa julgada. Por essa razão é que eu entendi dessa maneira.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (  PRESIDENTE  E 
RELATOR)  –  Ministro,  porque  esteve,  de  um  lado,  o  regulamento 
primitivo, que desaguava no reconhecimento de um único campeão, e, de 
outro, a decisão da comissão arbitral, que ensejava proclamação de dois 
campeões.
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V O T O

O Senhor Ministro Alexandre de Moraes: Sr. Presidente, trata-se de 
agravo interno de decisão de V. Exa.  que negou seguimento a recurso 
extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça 
no exame de recurso especial. 

V.  Exa.  entendeu que ato  emanado da Confederação Brasileira de 
Futebol (Resolução) não pode dispor em sentido diverso do que consta 
em sentença judicial transitada em julgado, na qual se reconhece ao Sport 
Clube do Recife o título de único vencedor do campeonato brasileiro de 
futebol de 1987.

Cumpre fazer rápido apanhado dos fatos processuais:

No ano de 1988,  o Sport  Clube do Recife  propôs “ação ordinária 
declaratória e de obrigação de fazer” em face da Confederação Brasileira 
de  Futebol  (CBF)  e  da  União  Federal  buscando,  em  essência,  duas 
providências: a declaração da validade do regulamento do campeonato 
brasileiro  de  futebol  de  1987  e  a  determinação,  à  CBF,  de  que  o 
reconhecesse como vencedor do referido certame. Passaram a integrar a 
causa, na condição de litisconsortes passivos, três agremiações esportivas, 
entre  as  quais  o  Clube  de  Regatas  do  Flamengo.  A sentença  julgou 
inteiramente  procedentes  os  pedidos.  Percorridas  todas  as  instâncias 
recursais, não houve alteração nesse ato judicial, que transitou em julgado 
em 1999.

Em  2011,  o  Sport  Clube  do  Recife,  nos  mesmos  autos,  propôs 
“cumprimento da sentença condenatória”. Informou que a CBF editou a 
“Resolução da presidência RDP nº 02/2011”, declarando o Flamengo co-
campeão  do  campeonato  de  1987.  Aduziu  que  tal  ato  ofende  a  coisa 
julgada formada na ação, razão pela qual pediu sua anulação.

O  Juízo  de  primeira  instância  acolheu,  em  parte,  a  postulação, 
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determinando a intimação da CBF para revogar a Resolução em comento. 
A Confederação veio aos autos apresentar a “Resolução da presidência 
RDP nº 06/2011”, que anulou o ato que outorgara o título de 1987 também 
ao Flamengo. O magistrado, então, extinguiu o cumprimento de sentença, 
ante o atendimento do que fora requerido pelo Sport.

Dessa  sentença  de  extinção  passou  a  recorrer  o  Flamengo, 
defendendo,  em  síntese,  o  princípio  da  autonomia  desportiva  e  a 
inexistência de ofensa à coisa julgada. O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região  negou  provimento  ao  recurso,  entendendo  que  a  primeira 
resolução editada pela CBF violou a coisa julgada.

Depois do julgamento de sucessivos embargos declaratórios, o Clube 
de Regatas do Flamengo atacou a decisão do TRF5 por meio de recursos 
especial  e  extraordinário  (este  último está  nas  fls.  E-STJ  1.309/1.350). 
Ambos foram admitidos (fls. E-STJ 1.477/1.478), seguindo a causa para o 
Superior Tribunal de Justiça, conforme definia o art.  543 do Código de 
Processo Civil de 1973. 

O STJ,  então,  negou provimento ao recurso especial,  mantendo o 
entendimento  da  Corte  de  origem  no  sentido  de  que  o  ato  da  CBF 
ofendeu a autoridade da sentença passada em julgado.

Sobreveio,  então,  outro  recurso  extraordinário  na  causa,  agora 
interposto contra o julgado do Superior Tribunal de Justiça. Apontando 
ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 217, I, da Constituição, o Flamengo defende 
que o ato da CBF que o inclui como vencedor do campeonato de 1987, 
juntamente  com  o  Sport,  a  um  só  tempo  respeita  a  coisa  julgada  e 
prestigia o princípio da autonomia desportiva.

O STJ admitiu esse recurso extraordinário.

Pois bem: a decisão de V. Exa.  apreciou única e exclusivamente o 
recurso extraordinário interposto no STJ contra o acórdão desse Tribunal. 
É  nesses  limites  que  analisarei  o  agravo  regimental  da  decisão  que  o 
desproveu.

São incomuns os casos de conhecimento de recurso extraordinário 
contra arestos do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso 
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especial. De fato, as três hipóteses de cabimento desse apelo previstas no 
inc.  III  do  art.  105  da  Constituição  impõem  ao  STJ  precipuamente  a 
análise  da  legislação  federal  infraconstitucional,  o  que  reduz 
sensivelmente a incidência de matéria constitucional prequestionada para 
fins  de  admissão  do  recurso  extraordinário.  Embora,  aqui  e  ali,  se 
verifiquem  situações  em  que  a  Corte  Superior  examina  dispositivos 
constitucionais para decidir o recurso especial, não é o que ocorre neste 
caso, em que o STJ basicamente se deteve na questão dos limites da coisa 
julgada. 

Num  passado  relativamente  recente,  ainda  havia  certa  vacilação 
sobre  a  Corte  Superior  competente  para  o  exame  desse  tema quando 
suscitado  nos  recursos  excepcionais.  Hoje,  não  remanesce  qualquer 
dúvida: tal assunto situa-se no domínio infraconstitucional, cabendo ao 
STJ analisá-lo no recurso especial.

Vejam-se a respeito os seguintes precedentes do Supremo:

CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, 
INTRODUZIDO PELA EC 30/2000.  INCIDÊNCIA DE JUROS 
COMPENSATÓRIOS  E  MORATÓRIOS  NAS  PARCELAS 
SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, 
DA CONSTITUIÇÃO.  OFENSA AO  PRINCÍPIO  DA JUSTA 
INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. 
OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
RE  PARCIALMENTE  PROVIDO.  I  e  II  –  omissis.  III  -  A 
discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, 
constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à 
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parcialmente  provido.
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EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
INTERNO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO 
COLETIVA  INTERPOSTA POR  ASSOCIAÇÃO.  EXECUÇÃO 
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DE  SENTENÇA.  SERVIDOR  NÃO  FILIADO.  EXTENSÃO 
DETERMINADA  NO  TÍTULO  EXECUTIVO.  LIMITES  DA 
COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 1.  Hipótese em que a 
resolução  da  controvérsia  demanda  a  análise  de  legislação 
infraconstitucional  e  o  reexame do conjunto  fático-probatório 
dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase 
recursal.  Precedentes.  2.  Agravo  interno  a  que  se  nega 
provimento.
(RE  913110  AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO, 
Primeira Turma, DJe 29-03-2017) (grifos nossos)

EMENTA Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário 
com  agravo.  Servidor  público.  Limitação  da  incidência  de 
reajuste.  Coisa  julgada  reconhecida  pelo  Tribunal  de  origem. 
Limites  objetivos.  Matéria  infraconstitucional.  Ofensa  reflexa. 
Fatos  e  provas.  Reexame.  Impossibilidade.  Precedentes.  1.  É 
pacífica  a  jurisprudência  da  Corte  de  que  não  se  presta  o 
recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos 
da  coisa  julgada,  haja  vista  tratar-se  de  discussão  de  índole 
infraconstitucional. 2. Para dissentir das conclusões do Tribunal 
de  origem,  seria  necessário  reexaminar  o  conjunto  fático-
probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. 
Incidência  da  Súmula  nº  279/STF.  3.  Agravo  regimental  não 
provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve 
fixação  prévia  de  honorários  advocatícios  na  causa.
(ARE 969623 AgR, Relator(a):            Min. DIAS TOFFOLI, 
Segunda Turma, DJe 05-10-2016) 

Foi  exatamente  dentro  dessas  balizas  que  atuou o  STJ,  conforme 
fazem certo as ementas dos acórdãos que julgaram o recurso especial e os 
embargos declaratórios:

PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA.  COISA  JULGADA 
MATERIAL.  PRESERVAÇÃO.  RESOLUÇÃO  DA  CBF  - 
CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE  DESPORTOS 
ESTABELECENDO  DOIS  CAMPEÕES  PARA  O 
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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.

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.

(REsp 1417617/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. 
p/  Acórdão  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA TURMA, 
julgado em 08/04/2014, DJe 30/09/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  COISA  JULGADA 
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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 
PROLATADO  PELA  INSTÂNCIA  PRECEDENTE 
CONFIRMADO  PELA  C.  TERCEIRA  TURMA  DO  STJ.  1. 
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  DO  JULGADO  EMBARGADO, 
RELATIVA  À  IMPOSIÇÃO  DA  MULTA  CONSTANTE  DO 
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ARTIGO  538  DO  CPC. 
VERIFICAÇÃO.  OPOSIÇÃO  DE  TRÊS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO NA ORIGEM, DESTINADOS A REDISCUTIR 
AS  TESES,  HÁ  MUITO,  DECIDIDAS  PELA  CORTE 
ESTADUAL.  INTUITO  PROTELATÓRIO. 
RECONHECIMENTO. 2. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E 
OBSCURIDADES.  NÃO  VERIFICAÇÃO.  PRETENSÃO 
INFRINGENCIAL  NÃO  CONVERGENTE  COM  O  PERFIL 
DOS  ACLARATÓRIOS.  3.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO 
PARCIALMENTE  ACOLHIDOS,  SEM  ATRIBUIÇÃO  DE 
EFEITO INFRINGENTE.

1. É de se reconhecer que esta c. Terceira Turma, a despeito 
de instada em sede de recurso especial, deixou de se manifestar 
sobre a  aplicação da  multa  prevista  no artigo  538,  parágrafo 
único, do CPC, imposta pelo Tribunal de origem.

1.1. Na hipótese dos autos, ressaiu, de modo inequívoco, o 
intuito  protelatório  do ora recorrente,  que,  por  três  ocasiões, 
sucessivamente,  valeu-se  dos  embargos  de  declaração  para 
rediscutir teses há muito decididas pelo Tribunal de origem, a 
pretexto de existência de vício de julgamento previsto no artigo 
535 do CPC.

Inaplicável à espécie o enunciado n. 98 da súmula do STJ, 
notadamente porque o propósito de prequestionar a matéria, se 
eventualmente  presente,  exauriu-se  com  a  oposição  dos 
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primeiros embargos de declaração.
2. De modo explícito, o julgado embargado, sem incorrer 

em  contradição  interna,  reputou  que  a  CBF,  ao  editar  a 
Resolução n. 02/2011 que reconheceu "o Sport Clube Recife e o 
Clube  de  Regatas  Flamengo  como  Campeões  Brasileiros  de 
Futebol Profissional de 1987", afrontou a coisa julgada firmada 
perante  a  Justiça  Federal  de  Pernambuco,  no  bojo  de  ação 
declaratória  promovida  por  Sport  Clube  Recife  em  face  da 
Confederação  Brasileira  de  Futebol  -  CBF,  Clube  de  Regatas 
Flamengo, Sport Club Internacional e Guarani Futebol Clube, 
em que se declarou o demandante,  Sport Clube Recife,  como 
sendo o "campeão Brasileiro de Futebol Profissional do ano de 
1987, pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF".

3.  Há  expresso  reconhecimento  de  que  o  comando 
sentencial, cujo trânsito em julgado operou-se, não comportava 
autorização  para  que  a  Confederação  Brasileira  de  Futebol 
"complementasse"  a  declaração  (judicial)  de  campeão  do 
Campeonato  Brasileiro  de  Futebol  Profissional  de  1987,  para 
incluir, nessa condição, outro clube.

4. Não padece de obscuridade o acórdão impugnado, que, 
de modo expresso, reconheceu a idoneidade da via processual 
eleita pelo embargado, destinada a obstar os efeitos decorrentes 
da violação da coisa julgada.

5.  Acolhe-se  parcialmente  os  presentes  embargos  de 
declaração,  apenas  para  suprir  a  omissão  do  julgado 
embargado  relativa  à  imposição  da  sanção  prevista  no 
parágrafo  único  do  artigo  538  do  Código  de  Processo  Civil, 
sem, entretanto, conferir-lhes efeitos infringentes.

(EDcl  no  REsp  1417617/PE,  Rel.  Ministro  MARCO 
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
20/11/2014, DJe 05/12/2014)

As ementas deixam claro que o STJ efetuou estritamente a análise 
que lhe foi reservada pela jurisprudência do Supremo. E, em relação ao 
conteúdo  desses  julgados,  acompanho  o  Relator  no  sentido  do 
desprovimento  do  recurso  extraordinário,  pois  não  há  qualquer 
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inobservância à Constituição na fundamentação expendida pelo Superior 
Tribunal, a qual extraiu com precisão o sentido do ato judicial passado em 
julgado. 

De fato, a sentença foi prolatada num contexto no qual era clara a 
pretensão  do  Clube  de  Regatas  do  Flamengo,  litisconsorte  passivo  na 
ação principal, de que se mantivesse a decisão do Conselho Arbitral que 
excluíra a quarta fase do campeonato – o que, na prática, lhe asseguraria 
o  reconhecimento  como  único  campeão.  É  o  que  se  depreende  da 
contestação do clube carioca, especialmente da parte entre as fls.  E-STJ 
134/146 (vol. 1 dos autos eletrônicos). 

Sobre esse específico objetivo, assim consta no ato judicial passado 
em julgado:

Diante de tais considerações, avulta não se poder acatar 
qualquer  deliberação do  mencionado  Conselho Arbitral,  com 
efeitos  diretos  no  regulamento  do  Campeonato  Brasileiro  de 
1987, que não tenha sido acolhida pela unanimidade de seus 
integrantes. Isto posto, a supressão do quadrangular já referido 
não  poderia  prevalecer.  Deveriam  os  dois  finalistas  de  cada 
Módulo do Campeonato ter disputado entre si para decidir o 
efetivo Campeão Brasileiro do citado ano. Recusaram-se o Sport 
Club Internacional e o Clube de Regatas Flamengo a participar 
do cruzamento aludido, como restou inconteste nos presentes 
autos, dando azo à disputa ser promovida apenas entre o Sport 
Club do Recife e o Guarani Futebol Club, tendo o primeiro, de 
acordo com as regras pertinentes, se sagrado vitorioso. (fl. E-STJ 
427, vol. 3 dos autos eletrônicos)

Se  a  sentença  entendeu  que  o  regulamento  deveria  ter  sido 
rigidamente  observado,  a  atitude  do  Flamengo  de  não  participar  da 
quarta, e última, fase do certame obviamente elimina qualquer raciocínio 
que lhe atribua o título. Veja-se mais um excerto do ato decisório:

O argumento de que não há que se falar em alteração do 
regulamento,  se  este  não  tinha  sido  sequer  aprovado  pelo 
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Conselho Arbitral, não pode prevalecer. Se o campeonato inicia, 
tem todo o seu desenvolvimento de acordo com o regulamento, 
tendo  os  clubes  participantes  regularmente  efetuado  a  sua 
inscrição,  houve  uma  aceitação  do  regulamento.  Foi, 
faticamente, aprovado pela prática de ato incompatível com a 
intenção de rejeitá-lo,  consistente na submissão espontânea a 
suas  regras,  com  a  participação  nos  jogos  estabelecidos.  Os 
litisconsortes  Sport  Club  Internacional  e  Clube  de  Regatas 
Flamengo, na verdade, ao defender a tese de que, por não ter 
sido  aprovado,  anteriormente,  não  havia  que  se  falar  em 
regulamento e, via de consequência, em alterações no mesmo, 
praticamente  renunciam  a  sua  condição  de  campeão  e  vice-
campeão do Módulo Verde,  vez que tal  qualidade foi  obtida 
após  o  cumprimento  das  etapas  no  referido  regulamento.  É 
óbvia não ser esta sua intenção.

Assim,  não  se  admite  que se invalide  um regulamento, 
apenas  para  se  proporcionar  prejuízo  aos  adversários.  Se  o 
regulamento não podia prevalecer, não haveria que se falar em 
nenhum  campeão,  vez  que  todas  as  competições  se  teriam 
realizado sob sua égide. Na realidade, embora, a rigor, não se 
pudesse utilizar a figura do contrato de adesão, à medida em 
que os clubes se  inscreveram e se habilitaram a competir  no 
Campeonato Brasileiro de 1987, aceitaram suas regras da forma 
como estavam postas, não se admitindo que, apenas no final, 
seja suscitada a invalidade de uma das etapas do certame, de 
modo, insista-se, nitidamente casuístico. (fl. E-STJ 421/422, vol. 
3 dos autos eletrônicos)

O magistrado também aduziu que:

(…)  A  Confederação  Brasileira  de  Futebol  –  CBF,  ao 
prestar  informações,  às  fls.  351,  não  demonstrou  “quantum 
satis”,  que  houve  uma  deliberação  definitiva,  no  âmbito 
administrativo,  pelo  reconhecimento  do  suplicante  como 
Campeão  Brasileiro  de  1987.  Daí,  reputo  necessário  um 
pronunciamento  jurisdicional,  de  mérito,  nos  termos  da 
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fundamentação  já  exposta.  (fl.  E-STJ  417,  vol.  3  dos  autos 
eletrônicos)

 Na parte dispositiva, a sentença determina que “seja reconhecido o 
demandante como Campeão Brasileiro de Futebol Profissional do ano de 
1987, pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF” (fl. E-STJ 427).

Ora,  “passada  em  julgado  a  sentença  de  mérito,  reputar-se-ão 
deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia 
opor  assim  ao  acolhimento  como  à  rejeição  do  pedido”  (Código  de 
Processo  Civil  de  1973,  art.  474).  A atribuição  do  título  ao  Flamengo, 
isoladamente  (por  meio  da  improcedência  do  pedido,  mantendo-se  o 
estado de fato de então) ou em conjunto com o Sport (em julgamento de 
parcial  procedência),  eram  algumas  das  possíveis  soluções  do  litígio. 
Essas  alternativas  foram  afastadas  pelo  julgador,  ainda  que 
implicitamente;  assim,  conforme  acentuado  pelo  Min.  MARCO 
AURÉLIO, se forem instituídas por Resolução, em nome da autonomia 
desportiva de que trata o art.  217,  I,  da Constituição,  fere-se um valor 
constitucional superior, o respeito à coisa julgada.

Quanto  à  autonomia  da  CBF  para  editar  norma  colocando  o 
Flamengo  como  campeão  ao  lado  do  Sport,  veja-se  que  o  STJ, 
acertadamente,  se afasta da discussão sobre o inc.  I  do art.  217 da CF, 
mantendo sempre o foco nos limites da coisa julgada:

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 
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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.  (fl.  E-STJ 
1527)

Pelo menos em relação ao acórdão do STJ, é até difícil vislumbrar o 
prequestionamento dessa matéria.

Por  fim,  em  relação  à  proposta  de  provimento  do  recurso 
extraordinário trazida pelo Min.  ROBERTO BARROSO, parece-me não 
haver jurisprudência dominante e específica na Corte apta a sustentar os 
fundamentos de S. Exa. - especialmente quanto à tese atinente ao art. 217, 
I, da CF. 

Faço essa referência porque, à míngua de orientação jurisprudencial 
consistente,  não  se  configura  a  hipótese  de  presunção  de  repercussão 
geral a que se refere o inc. I do § 3º do art. 1.035 do Código de Processo 
Civil de 2015. Logo, o conhecimento do recurso extraordinário depende 
da afirmação da relevância da matéria  constitucional  por,  pelo menos, 
quatro Ministros desta Corte, na forma preconizada pelo art. 102, § 3º, da 
Constituição.

De  minha  parte,  adianto  que  não  identifico  repercussão  geral  na 
questão que se coloca neste caso. Dos pontos de vista social, político e 
econômico, seria difícil sustentar tão extremada relevância até mesmo no 
final  dos  anos  80,  quando  a  discussão  ocupava  algumas  páginas  no 
noticiário esportivo. Hoje, quase trinta anos após os fatos, não há mais do 
que um interesse histórico pelo tema – ainda assim, restrito aos amantes 
do esporte bretão entusiastas das agremiações rubro-negras envolvidas 
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na celeuma. 
A despeito da presença que os assuntos relacionados ao futebol têm 

no cotidiano dos brasileiros, não se pode ter como seriamente relevante, a 
ponto de ocupar a atenção do Plenário da Corte Suprema, a discussão 
sobre o título de um campeonato disputado 30 anos atrás. Vejam-se as 
considerações  do  saudoso  Min.  MENEZES  DIREITO  ao  apreciar  a 
repercussão  geral  no  RE 565.138  (Tema 9,  Dje  07-12-2007),  em que  se 
examinava a indenização por danos morais e materiais  decorrentes da 
manipulação de resultados  de partidas do campeonato brasileiro da série 
B de 2005:

Não estando o acórdão atacado em confronto com súmula 
ou jurisprudência dominante deste Tribunal, faz-se necessária a 
manifestação dos Ministros desta Corte acerca da repercussão 
geral  da  questão  constitucional  devolvida  no  recurso 
extraordinário.

 Manifesto-me no sentido de não haver repercussão geral 
da  questão  constitucional  objeto  do  presente  recurso 
extraordinário, tendo em vista não cuidar de nenhuma matéria 
relevante  do  ponto  de  vista  econômico,  político,  social  ou 
jurídico  que  possa  ultrapassar  os  interesses  subjetivos  da 
presente causa. Os danos morais indenizáveis, na situação dos 
autos,  decorrem  de  fatos  particulares  e  específicos  do  caso 
concreto,  tais  como  o  eventual  entusiasmo  do  autor  para 
acompanhar  e  torcer  pelo  seu  time  predileto  e  o  fato  dessa 
agremiação,  segundo  consta  na  petição  inicial,  ter  sido 
rebaixada  da  segunda  para  terceira  divisão  do  campeonato 
brasileiro. Assim, não extrapola os limites da causa ora julgada 
o  fato  de  as  instâncias  ordinárias  reconhecerem,  mediante  o 
quadro fático delineado nos autos, os danos morais infligidos 
ao autor.

Do ponto de vista jurídico, embora se reconheça o valor da retórica 
utilizada  por  todos  os  envolvidos  na  controvérsia  acerca  da 
compatibilização  da  autonomia  desportiva  prevista  no  art.  217,  I,  da 
Constituição  com  o  princípio  da  coisa  julgada,  são  limitadas  a 
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transcendência  e  até  mesmo  a  utilidade  dessa  discussão,  se  tomados 
como referência os demais temas a que o Supremo atribuiu repercussão 
geral.

Por  essas  razões,  peço  vênia  à  divergência  para  acompanhar  o 
Relator. É como voto.

13 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12851926.

Supremo Tribunal Federal

RE 881864 AGR / DF 

transcendência  e  até  mesmo  a  utilidade  dessa  discussão,  se  tomados 
como referência os demais temas a que o Supremo atribuiu repercussão 
geral.

Por  essas  razões,  peço  vênia  à  divergência  para  acompanhar  o 
Relator. É como voto.

13 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12851926.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 61 de 67



Voto - MIN. ROSA WEBER

18/04/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, faço 
como registro inicial o de que recebi como figura de retórica a afirmação 
de Vossa Excelência de que eventualmente teria de tirar do seu celular o 
hino, esse hino que ouço tantas vezes repetido.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) – E o emblema que surge na telinha do celular.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Mas veja bem, o hino 
diz  "Uma vez  Flamengo,  Flamengo até  morrer!"  Vossa  Excelência  não 
teria como retirar esse hino.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) – Não sou de virar a casaca!

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Eu recebi  como uma 
figura de retórica.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministra 
Rosa, permite-me? Eu esqueci só de divergir da afirmação do Ministro 
Marco Aurélio de que a torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. 
Fica aqui a minha divergência.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - O Ministro Alexandre é 
corintiano.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO  - Fatos 
notórios prescindem de prova.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – E ainda, como segundo 
registro,  Senhor Presidente,  elogio,  como não poderia  deixar  de ser,  o 
voto de Vossa Excelência, o voto do Ministro Luís Roberto, os belíssimos 
pareceres e os memoriais apresentados, que retratam a matéria com uma 
riqueza doutrinária, uma riqueza de fundamentos que a mim encantaram 
sobremodo.

Mas futebol é paixão, Presidente. Eu também entendo que o ideal 
seria que as questões esportivas não fossem judicializadas. Se eu pudesse 
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aqui, com o meu voto, definir um campeão brasileiro para 1987, eu estaria 
declarando campeão brasileiro o Sport Club Internacional, e não estaria 
com essa tristeza na alma de vê-lo, hoje, na segunda divisão. Gostaria de 
pensar só nas vitórias em Abu Dhabi, onde ganhamos e fomos declarados 
campeões mundiais  em função de uma vitória sobre o Barcelona,  mas 
não.  Ou  seja,  a  paixão  futebolística  nos  reserva  muitas  alegrias,  mas 
também muitas tristezas.

De qualquer sorte, no caso, judicializada a questão, e o Sport o fez, 
como também já foi lembrado, com base no amplo acesso à justiça, que a 
nossa Lei Fundamental assegura, tivemos uma definição da lide, a meu 
sentir, no sentido de quem seria, ou quem foi, o campeão brasileiro de 
1987. Eu refleti com muito vagar sobre o fundamento do Ministro Luís 
Roberto, no sentido de que não poderíamos entender presente no caso a 
eficácia preclusiva da coisa julgada, porque o Sport Club do Recife não 
pedira para ser declarado o único campeão de 1987. Então nós teríamos o 
desatendimento  do  princípio  da  demanda,  da  congruência  ou  da 
correlação. Aliás, até me foi observado que quem tem o todo não quer 
ficar só com a metade. Eu não iria aqui perquirir se o pedido do Sport 
Club do Recife,  deduzido na ação que ajuizou,  foi  o  de  ser  campeão. 
Imagino que tenha sido o de ser declarado "o" campeão de 1987. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  Só  para 
registro: a palavra "único" não aparece nem no regulamento e nem em 
nenhum dos pedidos.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Mas,  de  qualquer 
maneira, do meu ponto de vista, Ministro Luís Roberto, o emprego do 
artigo definido em "o campeão" já a supriria. Mas eu entendo que esses 
aspectos,  com  todo  respeito,  não  são  os  mais  relevantes.  Eu  até  iria 
questionar,  mas,  depois  de  tudo  quanto  foi  dito,  talvez  se  torne 
desnecessário. Em primeiro lugar, a questão constitucional foi ventilada 
sim,  pelo  que  li  do  relatório  do  Ministro  Marco  Aurélio,  na  apelação 
manejada  pelo  Flamengo  perante  o  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª 
Região.  Então,  de  fato,  houve arguição de  matéria  constitucional.  Mas 
esse  acórdão  do  TRF,  se  apreciou a  questão  do  ângulo  constitucional, 
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estaria a desafiar recurso extraordinário direto a esta Corte. Pelo que eu 
entendi do relato, foi aviado apenas recurso especial. Da decisão do STJ 
no recurso especial, é que foi interposto esse recurso extraordinário.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO  - Em rigor, 
não foi isso o que aconteceu. Na verdade, ocorreu um pequeno problema 
no  processamento.  Houve  um  recurso  extraordinário  interposto  na 
origem e depois surgiu um recurso extraordinário interposto da decisão 
no STJ. 

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Então,  houve  a 
interposição na origem e  outro no STJ?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Houve.
Eu  só  não  pontuei  essa  questão  porque  os  conteúdos  eram 

rigorosamente os mesmos. Portanto, eu achei que, em nome da celeridade 
processual - e porque você não anula, quando não há prejuízo, pois não 
se  justificaria  -,  o  recurso  extraordinário  que  deveria,  em  rigor,  ser 
processado era o primeiro, e não o segundo.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Então, o primeiro não 
foi processado?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Quer dizer, 
subiu; mas este entrou primeiro do que o outro, por engano.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Certo. Mas, de qualquer 
maneira, repete-se. Eu também entendo que se deva superar porque, caso 
assim não fosse,  eu  sequer  conheceria  desse  recurso  extraordinário  se 
aviado apenas e tão somente contra a decisão do STJ.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu cogitei 
da mesma coisa. Só não fiz porque achei que anular esse para depois vir o 
outro, e passarmos pela mesma coisa, não se justificaria.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Desnecessário. Nenhum 
reparo; apenas seria para o meu esclarecimento. 

Outro aspecto que me chamou a atenção - Vossa Excelência pontua 
bastante Ministro Luís Roberto -, na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal   o relativo à coisa julgada.  Na leitura que fiz dos precedentes 
trazidos,  eu  fico  sempre  a  imaginar  que  eles  tenham  sido  utilizados, 
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Federal   o relativo à coisa julgada.  Na leitura que fiz dos precedentes 
trazidos,  eu  fico  sempre  a  imaginar  que  eles  tenham  sido  utilizados, 
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enquanto  coisa  julgada,  como pressuposto  processual  negativo  para  o 
reconhecimento  de  coisa  julgada,  com  a  extinção  do  processo  com 
resolução da lide. E aí eu me reporto - eu iria abordar por essa ótica - ao 
voto do Ministro Alexandre. Parece-me que, da forma como posta a ação 
do Sport,  abrangendo o exame da própria validade do regulamento, da 
maneira como redigido – a levar necessariamente à definição do campeão 
a partir dos jogos entrelaçados do módulo verde com o módulo amarelo-, 
e considerando ainda a presença do Flamengo como litisconsorte passivo 
- além do Internacional e do Guarani, mas esses se conformaram -, a meu 
juízo,  esta configuração realmente permite falar em coisa julgada, com 
todo respeito à compreensão de Vossa Excelência, Ministro Luís Roberto, 
sem que isso importe, também, na minha visão,  em infringência a uma 
jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

Eu  ainda  cogitaria,  com  relação  ao  conhecimento,  ao  próprio 
conhecimento  do  recurso  extraordinário,  quanto  à  presença  da 
repercussão geral.  Mas eu prefiro  também não dar maior destaque ao 
aspecto,  porque  acho  que  temos  que  caminhar,  sim,  à  escolha  pelo 
Supremo  Tribunal  Federal,  naturalmente  observadas  determinadas 
balizas, dos processos que vai apreciar.

Penso adequado o exame pela ótica da coisa julgada,  da maneira 
como chegou  a  questão  aqui  no  Supremo,  por  meio  primeiro  de  um 
recurso  especial  e,  agora  esclarecido  para  mim,  de  um  recurso 
extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
em apelação  na verdade interposta contra a decisão de arquivamento de 
uma ação de cumprimento de sentença. Pelo que compreendi, por favor, 
corrijam-me se eu estiver equivocada, rememoro, diante de Resolução da 
CBF proclamando também o Flamengo  Campeão de 1987, teria havido 
uma  interpelação  judicial;  não  atendida,  formulado  um  requerimento 
judicial, ou uma ação judicial de cumprimento de sentença. Houve ordem 
do juízo de primeiro grau no sentido de que fosse revogada a Resolução, 
em observância à coisa julgada quanto a ser o Sport o Campeão de 1987. 
Diante dessa ordem, manejou o Flamengo agravo de instrumento a que 
foi  negado provimento.  Ato-contínuo,   a  própria  CBF  revogou a  sua 
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Resolução. E, diante da revogação da Resolução, é que o juízo determinou 
o  arquivamento  da  ação  de  cumprimento  de  sentença.  Contra  essa 
decisão de arquivamento é que houve a interposição então do recurso 
especial  e  do  recurso  extraordinário.  Desprovido  pelo  STJ  o  recurso 
especial,  houve o manejo de um segundo recurso extraordinário a que 
Vossa  Excelência  negou  seguimento,  Ministro  Marco  Aurélio.  Essa  é 
situação fática, o trâmite processual.

Pedindo todas as vênias ao voto, como sempre brilhante do Ministro 
Luís Roberto, eu acompanho o Relator  e nego provimento ao agravo. 
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 881.864
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
ADV.(A/S) : RODRIGO FUX (154760/RJ) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SPORT CLUB DO RECIFE
ADV.(A/S) : JOÃO HUMBERTO DE FARIAS  MARTORELLI (7489/PE) E 
OUTRO(A/S)

Decisão:  Após  o  voto  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio, 
Relator, que negava provimento ao agravo regimental, pediu vista 
dos  autos  o  Senhor  Ministro  Luís  Roberto  Barroso,  Presidente. 
Impedido o Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 2.8.2016.

Decisão: Por maioria de votos, a  Turma negou provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Senhor 
Ministro Luís Roberto Barroso. Não participou, justificadamente, 
deste  julgamento,  o  Senhor  Ministro  Luiz  Fux.  Presidência  do 
Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 18.4.2017.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio.  Presentes  à 

Sessão os Senhores Ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Luís Roberto 
Barroso  e  Alexandre  de  Moraes.  Compareceu  o  Senhor  Ministro 
Ricardo  Lewandowski  para  julgar  processo  a  ele  vinculado, 
assumindo a cadeira da Senhora Ministra Rosa Weber.

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Edson  Oliveira  de 
Almeida.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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