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Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GLOBO  

COMUNICAÇÃO  E  PARTICIPAÇÕES  S.A., objetivando a reforma do 

ato decisório proferido pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca 

da Capital, que indeferiu a tutela antecipada em caráter antecedente, nos 

seguintes termos: 

 

“(...) 

Algumas   ressalvas   iniciais   são   necessárias.   Não   cabe 

discutir nessa demanda as razões que levaram à edição da MP 

984 de 2020 ou à suposta insatisfação do Flamengo com a 

paralisação dos   jogos   pela   pandemia.   Motivações   políticas   

que   ensejam   a edição de leis, medidas provisórias ou atos 

administrativos devem ser objeto de críticas e debates na arena 

política, não na esfera judicial.  

Também   não  cabe   a   este   juízo  examinar  as   possíveis 

consequências   da   MP   984   de   2020   para   a   gestão   do   

futebol brasileiro,   muito   menos   se   deveriam   ter   sido   

reiniciadas   as competições esportivas nesse momento, por se 

tratar de temas que escapam à função jurisdicional. 

Ainda,   parece-nos   prematuro   ingressar   na   discussão 

constitucional   de   fundo   da   Medida   Provisória   n.   984   

de   2020 (desvio de finalidade legislativo e relevância e 

urgência), em uma tutela   não   exauriente   cujo   controle   

teria   caráter   incidental   e difuso, análise que, se for o caso, 
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deverá ser levada a efeito em outro momento processual ou pela 

via concentrada, sob pena de se produzir indesejável 

instabilidade jurídica. 

Parte-se, portanto, da premissa de que há uma legislação em 

vigor, ainda que provisória, qual seja, Medida Provisória 984 

de 2020,   com   força   de   lei   ordinária   federal,   

prestigiando-se   o princípio da presunção de legitimidade das 

leis lato sensu, até que seja   declarada   inconstitucional,   

revogada   ou   não   reeditada, devendo   a   controvérsia   

trazida   aos   autos   ser   concebida essencialmente à luz de 

regras e de princípios contratuais.                                                

A título ilustrativo: 

Agravo de Instrumento AGTR 32542 PE  

2000.05.00.047567-3 (TRF-5) 

SUPREMACIADO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE  

CONSTITUCIONALIDADE DAS   LEIS,   PELO   QUE 

NÃO   SE   PODE,   A   UM   EXAME   PREFACIAL, 

TIMBRAR-SE   DE   INCONSTITUCIONAIS   OS 

PRECEITOS   CONTIDOS   NAS   LEIS   8.620   /93   E 

9.639 /98 QUE ESTABELECERAM  O PRAZO DE ATÉ   

240   MESES   PARA   O   PARCELAMENTO   DE 

DÉBITOS   PREVIDENCIÁRIOS   EM   RELAÇÃO   ÀS 

EMPRESAS   PÚBLICAS   E   ÀS   SOCIEDADES   DE 

ECONOMIA   MISTA,   NÃO   PREVENDO   A   MESMA 

FACULDADE ÀS EMPRESAS DO SETOR PRIVADO. 

O art. 42 da Lei no 9.615, de 24.3.1998 (“Lei Pelé”) prevê que 

o Direito de Arena pertence a todos os clubes participantes do 

evento. Portanto, pela regra vigente até 18 de junho de 2020, 

as entidades   desportivas   possuíam   conjunta   e   

simultaneamente   o Direito de Arena relativo aos eventos de 

que faziam parte.  

Com efeito, aduz a parte autora que, não tendo o Clube de 

Regatas do Flamengo aderido ao contrato de cessão de direitos 

exclusivos de transmissão de jogos do Campeonato Carioca 

para a temporada 2020, instalou-se um impasse contratual que 

produziu amarras insuperáveis para a transmissão dos jogos 

do réu. 

Nessa linha de raciocínio, a falta de consenso criaria um 

entrave definitivo à transmissão dos jogos do Clube de Regatas 

do Flamengo, que somente poderia se resolver por meio de 

acordo entre   o   clube   e   a   Globo   Comunicações   e   

Participação,   como  ocorreu no jogo entre Flamengo e 

Portuguesa realizado em 14 de março desse ano.                                                            
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No entanto, a MP 984 de 2020 alterou o caput do referido 

artigo   42,   transferindo   às   entidades   de   prática   

desportiva mandantes  o   direito   exclusivo   de   arena   sobre   

o   espetáculo desportivo, e não mais aos participantes 

conjuntamente. 

Art. 42.  Pertence à entidade de prática desportiva mandante  o   

direito   de   arena   sobre   o   espetáculo desportivo, consistente 

na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a 

captação, a fixação, a   emissão,   a   transmissão,   a   

retransmissão   ou   a reprodução   de   imagens,   por   qualquer   

meio   ou processo, do espetáculo desportivo. 

Com essa sensível alteração da legislação de regência, nasce a 

intrincada discussão acerca dos efeitos da  novatio legis sobre 

o termo de cessão de direitos de transmissão com cláusula de   

exclusividade   firmado   entre   a   autora   e   os   clubes   

cariocas, negócio de trato sucessivo e de longa duração (fls. 

82).  

De   um   lado,   advoga   a   parte   autora   a   tese   de   que   

o negócio   jurídico   firmado   não   pode   ser   afetado   pela   

Medida Provisória n. 984 de 2020, sob pena de se violar um ato 

jurídico perfeito, dando à norma que lhe sucedeu indevido 

efeito retroativo. 

De outro, o clube réu afirma que a Medida Provisória, que 

entrou em vigor na data de sua publicação, o autorizaria a dela 

se valer para livremente contratar os direitos de transmissão 

dos jogos em que seja mandante, uma vez que não aderiu ao 

termo de cessão de direitos. 

Pois bem. Antes de se analisar a eficácia temporal da MP 984, 

é necessário entender quais os efeitos do próprio contrato de 

cessão de direitos de transmissão em relação ao Flamengo, 

único clube não aderente, e se há razões jurídicas e econômicas 

que justifiquem o dever do réu de se abster de transmitir jogos 

de que seja mandante.                                                                

É incontroverso o fato de que as partes não chegaram a um   

acordo   quanto   aos   valores   da   cessão   dos   direitos   de 

transmissão de jogos do réu em 2020. No entanto, o termo 

aditivo previa e regulava as consequências da não adesão de 

algum clube “grande” do Rio, estipulando-se uma tríplice 

opção a ser exercida pela parte autora, a saber, (i) aplicar 25% 

de deságio sobre o valor a   ser   pago   pela   cessão   de   

diretos,   (ii)   aplicar   tal   desconto   e negociar bilateralmente 

com o clube não aderente, (iii) resolver unilateralmente o 

contrato, sem custo financeiro. 
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Tais opções representam um direito potestativo atribuído à 

Globo Comunicação e Participações em relação à não adesão 

de um clube de grande torcida. Portanto, o risco pela não 

adesão foi antecipado   e   precificado   em   contrato,   cujas   

cláusulas   foram estabelecidas pela própria parte autora, que 

mensurou a dedução proporcional   do   valor   a   ser   pago   

para   compensar   a   redução estimada de sua receita. 

A   precificação   de   um   risco   só   faz   sentido   diante   da 

possibilidade de ele se concretizar, sendo que o desconto de  um 

quarto  do valor avençado  teve por  escopo  amortecer  o 

impacto econômico sobre o contrato para o caso de pelo menos 

um clube grande não chegar a um acordo com a emissora. 

A   não   adesão   do   Clube   de   Regatas   do   Flamengo   ao 

contrato de cessão de direitos de transmissão reduziu o número 

de jogos a ser transmitido pela parte autora e, claro, impactou 

a sua receita de forma importante, principalmente por ser o réu 

o clube de maior torcida do Estado do Rio de Janeiro. 

Exatamente   por   isso   foram   reguladas   em   contrato   as 

regras   de   amortecimento   deste   impacto   financeiro,   tendo   

sido efetivamente aplicado o desconto sobre a cessão (1 o  

termo aditivo – item II, fls. 90), com a prévia ciência e a 

inequívoca anuência dos demais clubes do Rio e da FERJ (fls. 

91).                                                              

Ainda sobre o aspecto econômico do contrato, o art. 42 da   Lei   

no   9.615,   de   24.3.1998   (“Lei   Pelé”),   antes   da   alteração 

promovida pela MP 984, dispunha que as entidades desportivas  

eram titulares do direito de arena, com a prerrogativa de 

autorizar ou proibir as transmissões de sua imagem. Portanto, 

sem acordo bilateral, não haveria direito de transmissão de 

nenhum jogo do Clube de Regatas do Flamengo, nem mesmo 

pela demandante. 

Pela nova regra do mesmo dispositivo legal, estabelecida pela 

MP 984, abriu-se a possibilidade de transmissão pela autora 

dos jogos em que o clube réu não seja mandante. Isto é, resgata-

se em parte um direito que não lhe cabia à luz da legislação 

anterior, efeito   presumidamente   positivo   sobre   as   receitas   

da   Globo Comunicação e Participações. 

Portanto, não se identifica uma relação de causa e efeito entre 

a transmissão dos jogos em que o réu seja mandante, com base 

na nova legislação, e algum prejuízo econômico suportado pela 

parte autora, ao menos em uma análise preliminar. 

Pela teoria da quebra da base objetiva do contrato,  as 

obrigações   recíprocas   dos   contratantes   são   fixadas   sob 
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determinada realidade fática, que gera o equilíbrio do contrato 

e a preservação   da   sua   finalidade   econômica.   Ocorrendo   

fatos   que alterem a base sobre a qual se assentaram as 

negociações das partes, é possível a revisão, a rescisão ou 

resilição do contrato. 

Todavia,   não   se   percebe   quebra   da   base   objetiva   do 

contrato   se   a   realidade   fática   superveniente   integrou   o   

próprio negócio jurídico por meio de uma cláusula de 

aleatoriedade. Isto é, o   risco,   quando   precificado,   passa   

a   integrar   a   própria   base objetiva   do   contrato,   perdendo   

a   sua   força   modificativa   ou revisional. 

Como   exemplo,   um   evento   fortuito   externo   tem   o 

potencial de gerar a resolução ou a revisão de um negócio 

jurídico,                                                              

mas,   em   sendo   tal   evento   precificado   como   parte   da  

alea contratual, deixa de ter esta força – artigo 393, in fine, do 

Código Civil:  “O   devedor   não   responde   pelos   prejuízos   

resultantes   de   caso fortuito   ou   força   maior,  se   

expressamente   não   se   houver   por   eles responsabilizado”. 

Portanto, não há como dissociar a cláusula que regula e 

precifica   um   risco   predeterminado   dos   efeitos   da   sua 

concretização, o que por si descaracteriza a tese da quebra da 

base objetiva do contrato. 

 Argumenta, ainda, a parte autora que o prejuízo residiria na   

perda   do   direito   de   exclusividade   prevista   no   contrato   

que firmou, que faz menção a “todos os jogos do Campeonato 

Carioca”, e conclui que a transmissão de qualquer jogo pelo 

réu, valendo-se da MP 984 de 2020, teria o condão de romper 

o termo de cessão, possibilitando, inclusive, que acordos 

paralelos de transmissões entre   o   requerido   e   outros   

clubes   fossem   levados   a   efeito   ao arrepio do compromisso 

assumido. 

Assim não nos parece. A eventual transmissão dos jogos pelo 

réu com base na MP 984 não rompe o compromisso entre 

autora   e   os   demais   clubes   signatários   do   termo   de   

cessão   de direitos. Isso porque, ao tempo em que foi firmado 

o contrato, os clubes   tinham   ciência   da   não   adesão   do   

Flamengo   e   do   seu  consequente reflexo contratual, que se 

consumou  no 1 o   aditivo com a aplicação do desconto. 

No   entanto,   relações   jurídicas   complexas   não   se resolvem 

com uma leitura simplista. O direito de exclusividade e a 

expressão “todos os jogos” devem  ser compreendidos à luz dos 

limites subjetivos do contrato. Não tendo o réu aderido à cessão 
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de direitos de transmissão, os seus jogos não são alcançados 

pela referida cláusula.  

A parte autora é detentora dos direitos de transmissão de todos 

os jogos do Campeonato Carioca, com exclusividade, à exceção 

dos jogos do clube não aderente. Com a  não adesão  do réu ao 

contrato,  a autora deixou de ser titular dos direitos de 

transmissão dos jogos do Clube de Regatas do Flamengo. Ou 

seja, as transmissões desses jogos nunca foram um ativo 

econômico da cessão de direitos. E é por isso que a pretensão 

deduzida na inicial visa   tutelar   o  direito   à   não   

transmissão,   mesmo   que   isso   não produza qualquer efeito 

econômico ao seu contrato. 

Ocorre que, não se vislumbrando um efeito econômico  

deletério   à   Globo   Comunicação   e   Participações   a   partir   

da transmissão dos jogos pelo réu, a pretensa obrigação de não 

fazer do Clube de Regatas do Flamengo passa a constituir um 

fim em si mesmo, o que traz à baila a noção de abuso de direito, 

prevista no artigo 187 do Código Civil. 

A propósito:  

Art. 187, CC. “Também comete ato ilícito o titular de um direito 

que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes”.  

É nesse contexto que se insere a pretensão da autora de impedir 

o réu de praticar um ato, pois não está por meio dela a proteger 

um interesse próprio. Dito de outra forma, a proibição  pela 

proibição, ainda que baseada na Lei no 9.615, de 24.3.1998 

(“Lei Pelé”), sem que atenda uma finalidade econômico-

contratual e, ao que tudo indica, nem social, configura o 

exercício ilegítimo do direito.  

Nas palavras do Professor Gustavo Tepedino: 

“... exercer legitimamente um direito não é apenas ater-se à sua 

estrutura formal, mas sim cumprir o fundamento axiológico 

normativo que constitui este                                                               

mesmo Direito, que justifica o seu reconhecimento pelo 

ordenamento, segundo o qual será aferida a validade   de   seu   

exercício.   A   teoria   do   abuso   de direito passa a rever o 

próprio conceito de Direito Subjetivo,   relativizando-o”.  

(Código   Civil Interpretado   conforme   a   Constituição   

Federal,V. I, p. 341”. 

A denominada eficácia externa dos contratos constitui o dever 

de um terceiro de se abster de praticar atos que possam 

interferir na execução de negócio jurídico alheio. Cuida-se de 
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um corolário dos princípios da função social dos contratos e da 

boa-fé, ex vi dos artigos 421 e 422, do Código Civil. 

“Não apenas os Direitos Reais são oponíveis erga omnes. Sob 

certo aspecto, um contrato também é absoluto   e   oponível   

perante   todos,   porque   os terceiros   são   estranhos  a  esse   

negócio  e   devem, portanto,  respeitá-lo.  A  interferência   

indevida   do terceiro   numa   relação   negocial   que   não   lhe 

pertence   pode   acarretar-lhe   o   dever   de indenizar”. 

(VENOSA,   Sílvio   de   Salvo.   Direito civil: teoria geral das 

obrigações e teoria geral dos contratos. 3.ed. São Paulo: Atlas, 

2003, p.487.) 

Partindo desse conceito, não se percebe que o réu esteja  de 

alguma forma violando um dever implícito de não fazer advindo 

da   eficácia   externa   dos   contratos.   Isso   porque   sua   

pretensão busca   tutelar   um   interesse   próprio,   qual   seja,   

exploração comercial da sua imagem por meio da transmissão 

de seus jogos, o que, conforme já assinalado, não impede a 

execução do contrato em vigor entre autora e demais clubes, e 

tampouco gera danos à demandante. 

Claro que qualquer confronto em uma partida de futebol  

importa na inevitável exposição da imagem de ambos os times, 

incluindo a dos adversários do réu. É razoável argumentar que 

a exposição da imagem dos demais clubes nos jogos 

transmitidos pelo réu ficaria sem remuneração, já que 

receberam valor com desconto de 25% (vinte e cinco por cento) 

da parte autora, eis que, a princípio, essas partidas não seriam 

transmitidas.  

Não obstante, esse valor não constitui um dano em sua 

conceituação   técnica,   qual   seja,   aquilo   que   se   perde   

(danos emergentes)   ou   que   se   deixa   de   ganhar   (lucros   

cessantes),   em razão da conduta de outrem. 

Artigo   402   do   CC:   “Salvo   as   exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas   ao   credor   

abrangem,   além   do   que   ele efetivamente   perdeu,   o  que  

razoavelmente   deixou de lucrar. 

“Para que surja o dever de indenizar decorrente do 

descumprimento  de  uma obrigação,  a  lei  exige   a presença   

de   três   requisitos:   o   inadimplemento, culpa e que tenha 

causado prejuízo a outra parte”. 

(Código   Civil   Interpretado   Conforme   a Constituição da 

República, ed. Renovar, p. 725). 

Isso porque a  não transmissão  dos jogos do Flamengo como 

mandante não altera a situação dos demais clubes, que não 
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receberiam qualquer valor em troca da abstenção do réu. Ou 

seja, deferimento   da   tutela   antecipada   não   ressarciria   

um   dano emergente e tampouco repararia um lucro cessante, 

gerando um efeito neutro.  

No   entanto,   ocorrendo   a   transmissão,   surge   a 

possibilidade   de   uma   remuneração   adicional   a   ser   

objeto   de discussão em sede própria. 

Essa eventual remuneração adicional pode ser discutida entre 

os clubes envolvidos, mas não pela parte autora, que não era 

titular dos direitos de transmissão dos jogos do Flamengo, e 

por eles   não   desembolsou   qualquer   valor.   A   legitimidade,   

em   tese, para   se   questionar   possível   remuneração   

proporcional   pela exposição de sua imagem seria do  Boavista 

Sport Club, que não integra esta demanda. 

Na esteira dos princípios da preservação dos contratos e da  

relatividade  contratual,  a  transmissão  de  jogos  pelo   réu  

na condição de mandante, com base na MP 984 de 2020, não 

contém potencial lesivo à autora, visto que:  

(i) o risco foi precificado e o deságio aplicado, (ii) não há 

quebra da base objetiva do contrato, (iii) não há violação à 

exclusividade, cujo alcance fica limitado aos jogos dos clubes 

aderentes à cessão de direitos, (iv) permanece hígido o negócio 

jurídico entre autora e clubes subscritores da cessão, sendo 

exigíveis as suas obrigações recíprocas, (v) a parte autora 

nunca foi titular dos direitos de transmissão dos jogos do réu 

em 2020, não tendo por eles efetuado qualquer pagamento,  (vi)  

a  inevitável   exposição   da  imagem  dos adversários do réu 

nos jogos em que ele próprio realize a transmissão, por si, ou 

por terceiros, pode ser objeto de discussão em ação própria 

entre  os clubes   envolvidos,   fato   que   não   produz   impacto 

econômico em relação à parte autora, em razão da aplicação 

do desconto de 25% sobre o valor global da cessão. 

Nesse juízo de cognição não exauriente, não há como fugir à 

discussão sobre o conflito de interesses legítimos em jogo. 

De um lado, requer-se a abstenção da transmissão de um evento 

de inegável interesse público e, de outro, a proteção a interesses 

contratuais com alegada repercussão econômica. Repita-se: 

ambos legítimos. 

Sabe-se que a ponderação de interesses em conflito deve se dar 

no âmbito do caso posto e não em tese. Pois é sob essa    ótica 

que há de prevalecer o direito de transmissão de um evento que 

desperta um interesse plural. Nesse momento, não se percebe o 

risco de irreversibilidade dos danos que a transmissão do jogo 
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pelo réu no dia 01 o  de julho causaria à parte autora, data 

venia. 

Caso se acolha o direito postulado pela autora em outro 

momento   processual,   comprovando-se   de   forma   

inequívoca prejuízos   por   ela   efetivamente   experimentados,   

nada   obstará   a devida   reparação,   inexistindo   até   onde   

se   sabe   risco   de insuficiência   patrimonial   do   réu   para   

lastrear   uma   futura indenização, não se configurando o 

periculum in mora. 

Ao   revés,   impedir   a   transmissão   do   evento   é   que 

representaria   a   consumação   do   dano   do   ponto   de   vista   

do interesse público.  

Além   disso,   a   opção   por   permitir   a   divulgação,   a 

transmissão, a circulação de imagem e a publicização de 

eventos vai   ao   encontro   de   princípios   constitucionais   

muito   caros   às sociedades   democráticas,   especialmente   

nos   dias   atuais,   sendo razoável colocar em compasso de 

espera interesses estritamente pecuniários, que poderão ser 

reapreciados oportunamente. 

Por derradeiro, a se considerar que não há justificativa 

legítima para impedir o Clube de Regatas do Flamengo de 

explorar a sua imagem e de exercer o direito de transmissão 

dos jogos em que seja mandante pelas razões até aqui expostas, 

torna-se lateral a discussão quanto à irretroatividade ou à 

aplicação imediata da MP   984   de   2020.   Isso   porque,   se   

inexiste   qualquer   efeito econômico de um ato praticado por 

outrem com base na nova lei em relação ao um negócio jurídico 

anterior, não se verifica lesão a direito adquirido ou a ato 

jurídico perfeito.  

Não   se   deve   misturar   o   debate   contratual   do   caso 

vertente com os possíveis prejuízos econômicos causados à 

autora a partir do novo modelo de direitos de transmissão 

criado pela MP     984 de 2020 em relação a competições 

esportivas. É legítima a preocupação   da   autora   quanto   a   

eventuais   perdas   de   receitas futuras,   ou   mesmo   quanto   

a   possíveis   desequilíbrios   de  forças entre clubes de futebol 

a partir do novo regramento, o que pode ser objeto de debate 

público.  

Mas   esse   debate,   como   antes   mencionado,   escapa   à 

função jurisdicional.  

Pelo exposto, ausentes o  periculum in mora  e o  fumus boni 

iuris, pelo que indefiro a concessão da tutela antecipada em 



1 

 

caráter antecedente. Intime-se para os fins do § 6 o  do artigo 

303 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias”. 

 

Sustenta a agravante, resumidamente,  ter adquirido, definitivamente 

e com exclusividade, em 17.06.2016, o direito de transmitir todos os jogos 

do Campeonato Carioca  das  edições  de  2017  a  2024,  de  todos  os  clubes  

participantes, com exceção do FLAMENGO.  Em relação a este último,  as 

partes somente chegaram a um consenso para a transmissão das edições do 

Campeonato Carioca de 2017 a 2019.   

 

No entanto, em 18.06.2020, foi editada a Medida  Provisória nº 984, 

alterando a redação do art. 42 da Lei Pelé e, desta forma, o direito de arena 

passou a pertencer apenas ao clube mandante, o que significa que, obtida a  

concordância deste último, o jogo pode ser comercialmente explorado  à 

revelia da equipe visitante. 

 

Com isto, o Flamengo, desconsiderando o fato de que a ora agravante 

já havia adquirido o direito de explorar todas as partidas de que participariam 

os demais clubes do Campeonato Carioca de 2020, anunciou que pretende 

transmitir as partidas em que for mandante. 

 

Ocorre que a próxima partida do Flamengo no Campeonato Carioca 

será contra o Boavista, no dia 01.07.2020, às 21h30min, e por ter o Boavista 

cedido o direito de transmissão a ora agravante, torna-se necessário 

“suspender a transmissão deste jogo pelo agravado,  e todos os demais jogos 

em igual situação”, sob pena de afronta ao disposto no art. 5º, XXXVI, da 

CRFB.  

 

Observa, a tanto, que a Medida Provisória nº 984/2020, não pode 

afetar os direitos de arena que  a GLOBO adquiriu na vigência da regra 

anterior. Ou seja, se a GLOBO  detém, com exclusividade, os direitos de 

transmissão das partidas  do  Campeonato  Estadual  que  serão  disputadas  

por  todos  os  demais  clubes, mesmo quando visitantes, a nova lei não pode 

reduzir tal  direito, para que ele abranja apenas as partidas em que tais clubes 

forem  mandantes,  ficando  livre  o  FLAMENGO  para  negociar  com  

terceiros  ou  transmitir,  ele  próprio,  os  jogos  quando  seus  adversários 

não forem mandantes. 

 

 Destaca, ainda, a agravante que a  exclusividade dos direitos de 

transmissão dos jogos do Campeonato Carioca era da essência da contratação 

e justificou os elevados valores investidos pela GLOBO no negócio, sendo 

inegável o abalo econômico decorrente da violação deste direito de 
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exclusividade, pois contratos de patrocínio e publicidade foram firmados 

com terceiros. 

 

 E pela a natureza de um jogo de futebol, não há como o FLAMENGO 

explorar apenas a “sua imagem”. Ao transmitir  ou comercializar uma partida 

com terceiros, necessariamente, estará o  clube  violando  a  exclusividade  

detida  pela  GLOBO  para  a transmissão dos jogos dos demais clubes. 

 

A  transmissão  dos  jogos  ou  comercialização  com  terceiros  

impedirá,  indiscutivelmente,  a  execução do contrato em vigor entre a 

GLOBO e os demais clubes e  causará  danos  irreparáveis  à  empresa,  pois,  

como  já  dito,  essa  situação  levará  à  perda  da  exclusividade  sobre  os  

direitos  de  transmissão  do  Campeonato,  adquirida  como  parte  da  

estratégia  comercial da empresa. 

  

Por fim, observa que a  cláusula de redução de 25% do valor do 

contrato, caso um dos clubes de grande torcida não viesse a aderir à proposta,  

foi  redigida  e  concebida  na vigência  da  lei  anterior,  segundo  a  qual  

mesmo  que  não  fosse possível chegar a um acordo com um dos clubes 

participantes, como ocorreu  com  o  Flamengo, estaria  preservada  a  

exclusividade  da agravante. 

 

Por tais razões, pugna pela concessão da liminar. 

 

 O agravado, ciente do manejo do presente recurso, se manifesta nos 

autos nos seguintes termos:  não deter a Globo qualquer direito sobre os 

jogos do Flamengo, seja  porque,  antes  do  advento  da    MP 984/20, o 

direito de transmissão dependia de acordo de ambas as entidades desportivas 

— como ocorreu nos anos de 2016 a 2019 —, seja porque o contrato previu 

o risco de um Clube de Grande  Torcida não aderir aos seus termos,  

precificando-o pela redução  em 25% do preço pago pelo número de jogos a 

ser transmitido pela GLOBO;  antes da MP 984/20, a GLOBO não poderia 

transmitir qualquer jogo   do FLAMENGO sem a sua anuência. Após a MP 

984/20, abre-se a possibilidade de a GLOBO transmitir jogos em que o 

FLAMENGO não  for  mandante,  sem  que  seja  necessária  à  sua  

concordância; o  direito  do  FLAMENGO  de  transmissão  dos  jogos  com  

base  na  MP 984/20  em  nada  afeta  o  compromisso  da  GLOBO  com  os  

demais clubes. Logo, o FLAMENGO não está  interferindo no negócio  

jurídico alheio; e, por fim, não há relação de causa e efeito entre a nova 

legislação  e algum prejuízo que poderia ser suportado pela GLOBO, que 

pode  transmitir os jogos nos quais o FLAMENGO é visitante sem lhe pagar  

nada.   
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É o breve relatório. Passo a análise do pleito liminar.  

 

Inicialmente observo que o recurso preenche os requisitos de 

admissibilidade, permitindo o exame da liminar, bem como o seu  

prosseguimento  até a análise meritória.  

 

Observado o cabimento do recurso, entra-se na pretensão liminar, 

que versa sobre o direito que possui a parte agravante de ver respeitada a 

regra jurídica da época em que celebrou o contrato com a maioria dos clubes 

que participam do Campeonato Carioca de 2020, recebendo destes o direito 

de transmissão de seus jogos (direito de arena e imagem) mediante certa e 

específica remuneração. 

 

Ou seja, como posto de forma resumida no parágrafo acima, o debate 

aqui travado versa sobre conflito de normas jurídicas no tempo, havendo 

questionamento sobre a eventual constitucionalidade da nova regra, seja  

formal ou material.  

 

Esta a temática jurídica, que implicará na ideia de verossimilhança. 

 

A temática econômica, que implicará no perigo da demora, versa 

sobre os valores representativos do direito de transmissão televisiva dos 

jogos do Campeonato Carioca de 2020 e eventuais perdas financeiras para a 

parte autora, com possível  reflexo, atual e futuro,  nos clubes que cederam 

o direito de transmissão de suas respectivas imagens (direito de arena) para 

a agravante.  

 

Assim, inicia-se a presente decisão com o exame da verossimilhança 

da pretensão. 

 

Aqui, neste âmbito,  coloca-se importante fazer um exame do direito 

de arena e imagem, observando os seus fins. Adotando  esta ideia é correto 

afirmar que o legislador nacional seguiu a orientação que predomina no 

âmbito do direito europeu, traçando uma distinção entre o direito de arena e 

o direito a imagem, valendo trazer a baila a lição de SILMANA J.A. 

CHINELATO E ALMEIDA: 

 

“Há uma proximidade com o direito à imagem, mas com ele 

não se confunde, conforme enfatizou José de Oliveira 

Ascensão, que bem demonstra a insuficiência de tal espécie 

de efeitos da personalidade para tutelar o conjunto do 

espetáculo, denominado “direito ao espetáculo”. 
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Entre os argumentos apresentados quanto à Lei de 1973, 

por Antonio Chaves – o qual também enfatiza não se tratar 

de direito à imagem – persiste, ainda, o argumento baseado 

na titularidade do direito. Ela é reconhecida à entidade a 

que pertença o atleta, e não ao titular da imagem, a pessoa 

natural. 

A titularidade à pessoa jurídica explicaria a participação 

exígua dos atletas, consistente em apenas vinte por cento do 

total do ajuste. Se, ao contrário, a titularidade do direito de 

arena fosse dos atletas, esta pequena participação não se 

sustentaria. 

No mesmo sentido, nosso saudoso mestre Carlos Alberto 

Bittar: 

“... esse direito não se confunde com o de imagem, pois a 

titularidade cabe à entidade (clube ou associação de 

desportos), embora, na verdade, surjam, para o 

telespectador, os atletas, como os centros de atração do 

espetáculo” (RTDC, vol. 4, OUT/DEZ 2000, p. 81).   

 

Neste ponto a lição  de OLIVEIRA ASCENSÃO é clara, 

principalmente quando evidencia, por razões financeiras e de titulação, que 

o direito de imagem, por si, não levaria ao mesmo resultado, pois acabaria 

acarretando o esgotamento econômico das Entidades Desportivas, que 

possuem hoje, na transmissão e retransmissão dos eventos, a sua maior fonte 

de renda,  que servem também  de estímulo para os patrocínios: 

 

“O direito à imagem não permitira atingir os mesmos 

resultados que hoje se atingem com o direito de arena? 

Há desde logo uma diferença fundamental. O direito à 

imagem pertenceria ao atleta, que seria portanto exclusivo 

juiz da sua utilização ou não utilização. O direito de arena é 

atribuído à entidade a que o atleta estiver vinculado. 

(...)  

É a “entidade” que nos surge em primeiro plano na 

proteção, e o atleta só participa; não há qualquer 

representação, porque o interesse da entidade é prevalente. 

Chegamos assim a uma importante conclusão: o 

beneficiário típico da proteção outorgada pelo direito de 

arena é esta entidade, pois é esta quem tem o direito de 

autorizar ou proibir” (Jurisprudência Brasileira – JB 167, p. 

39). 
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Note-se, aí, que não obstante a doutrina majoritária entender distintos 

os direitos, o legislador impõe uma “reserva percentual” do valor pago, a 

título de arena, em favor dos jogadores, diante da imagem e atuação destes, 

o que vem levando alguns a afirmarem que o primeiro seria espécie do 

gênero que seria o segundo. 

 

Para o caso, espécie ou não, o que se tem é que o legislador constituinte 

estabeleceu regramento próprio ao direito de arena – inciso XXVIII, do art. 

5º  - , evidenciando que o mesmo deve ser visto harmonicamente com o 

direito de imagem – incisos V e X, do art. 5º - , onde este último não pode 

aniquilar o primeiro. 

 

Assim, é certo afirmar que a imagem coletiva, proporcionada por uma 

agremiação esportiva, em um evento esportivo, pertence a esta, enquanto 

evento, e não pode ser impedida por postulação individual de um atleta. 

 

Logo, a eventual transmissão realizada não é, de maneira 

individualizada, deste ou daquele atleta, mas do  titular do espetáculo, 

entendido como a Agremiação esportiva, apesar de um ou outro participante 

ter a capacidade  de atrair mais o público. A finalidade da legislação foi 

estimular o fortalecimento das entidades esportivas para propiciar o 

desenvolvimento destas atividades, permitindo, diante da igualdade de 

forças, na venda da “arena”, uma igualdade econômica a se refletir em um 

maior número de agremiações com capacidade de trazer a ampliação do 

desporto em todos os âmbitos.  

 

Quanto à razão diferenciada, ou seja, o objetivo do direito de arena, 

vale a seguinte passagem de ANTONIO CHAVES, onde lembra lição de J. 

FREDERICO MARQUES: 

 

“Em brilhante artigo (“Televisão, Futebol e a Lei Municipal 

nº 4007”, o Estado de S. Paulo de 12-2-1961) teve a 

oportunidade de consignar JOSÉ FREDERICO 

MARQUES ser sabido que a televisão diminui a assistência 

aos campos de futebol, com visível prejuízo financeiro para 

os clubes que tão grandes verbas despendem a fim de 

manter seus quadros de futebol profissional. 

Esses clubes precisam de sólida receita para atenderem aos 

gastos elevados de suas folhas de pagamento. E uma de suas 

fontes de receita é justamente a renda das partidas 

amistosas, ou de campeonato, ou de torneios. 

Evidente, assim, que televisadas essas partidas e 

competições, a renda decresce, ao mesmo tempo em que 
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centenas de expectadores, em frente ao vídeo, assistem, sem 

pagar um real, a empolgantes disputas futebolísticas” (R. 

Inf. Legisl. Brasília a. 19 n. 76 out/dez.1982, p. 282).  

 

Observa-se, desta passagem, que o direito de arena tem por fim maior 

reparar os gastos que a entidade que realiza o espetáculo tem com este. Em 

se tratando de futebol, correto falar nos custos que as Entidades Desportivas 

possuem para gerar o espetáculo. Assim, imprescindível o denominado 

“direito de arena” para a manutenção dos “clubes”, que se colocam 

necessários ao desenvolvimento do esporte como um todo. 

 

Por conseguinte, a Lei Pelé, ao regulamentar, em sua redação 

originária o direito de arena, observando  a legislação em vigor em vários 

países da Europa,  estabeleceu que:  

 

“Art. 42 - Às entidades de prática desportiva pertence o direito 

de negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou 

retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos desportivos 

de que participem. 

(...)” (grifos nosso) 

 

Seguindo este regramento, que se encontrava em vigor até pouco 

tempo, a ora agravante realizou contrato com a maioria das entidades 

desportivas do Estado do Rio de Janeiro, ressalvada a parte agravada, para 

transmitir e retransmitir as partidas de futebol do nominado Campeonato 

Carioca de 2020.   

 

No curso deste  campeonato, entretanto,  veio a ser editada Medida 

Provisória que trouxe modificação do referido artigo 42, que passou, naquilo 

que importa a este caso, a estabelecer: 

 

“Art. 42 – Pertence a entidade de prática desportiva mandante 

o direito de arena sobre o espetáculo desportivo, consistente na 

prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a 

captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão 

ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, 

do espetáculo desportivo”. (grifos nossos) 

 

Com isto, e sem discutir, neste momento, a constitucionalidade da 

referida norma, seja pela forma como veio ao mundo, seja por sua substância,  

é certo que a mesma passa a produzir seus efeitos desde já,  mas respeitando 

o direito adquirido e  o ato jurídico perfeito. 
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Neste ponto, então, vem um questionamento: o contrato de cessão de 

direito de arena, celebrado pela ora agravante com a maioria dos clubes que 

se encontram jogando o Campeonato Carioca de 2020  continua vigente 

conforme a legislação da época em que celebrado? 

 

De acordo com a doutrina dominante, referido contrato continuaria 

em vigor, valendo trazer a baila a lição do saudoso ORLANDO GOMES: 

 

“De referência aos contratos, a regra geral é a que a lei do 

tempo do seu aperfeiçoamento continua a reger-lhes os 

efeitos ... .  Diz-se, resumidamente, que a lei antiga tem efeito 

diferido. Quanto às obrigações, são as normas vigentes ao 

tempo da sua constituição que regulam os seus pressupostos, 

modo de formação, forma intrínseca, modo de cumprir 

(lugar e tempo) e de se extinguir” (Escritos Menores, Saraiva, 

p. 111, 1ª ed.).  

 

Logo, é correto afirmar que os clubes aderentes não podem dispor de 

maneira diversa, tendo que respeitar a mencionada cessão, sob pena de 

descumprimento contratual.  

 

Já em relação ao clube não aderente, ora agravado,  é certo dizer que 

não está  obrigado a  um pacto negocial que  não fez parte. Aliás, nunca 

esteve obrigado. Os seus jogos apenas poderiam ser transmitidos com sua 

anuência específica, mesmo contra qualquer uma das entidades esportivas 

aderentes do contrato com a ora agravante.  

 

Com o novo regramento surge, então, uma outra  dúvida. Já agora, 

diante da regra que confere ao mandante o poder deliberatório sobre “o 

direito de arena”,  poderia o agravado impor a sua vontade e negociar a 

transmissão da partida, sem qualquer tipo de participação da outra entidade 

esportiva? Em um primeiro momento,  sem  um exame mais  profundo,   a 

resposta se faz no sentido positivo. Sem questionar a adequação da referida 

norma aos preceitos constitucionais que versam sobre forma e substância, 

coloca-se correto afirmar que esta perspectiva é possível.  Sem se questionar 

o princípio da segurança das relações jurídicas, haverá esta possiblidade.  

 

Esta visão inicial  e simples do tema, entretanto, não se coloca 

correta. Aprofundando o exame, a questão torna-se mais complexa. Isto 

porque a base negocial que trouxe o pacto entre a ora agravante e os clubes 

aderentes se fez com vistas a legislação da época. Com base nesta legislação 

a ora agravante, após exame do elemento econômico, juntamente com os 
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clubes aderentes, precificou o direito de arena para o Campeonato Carioca 

de 2020, que é o que ora se discute.  

 

Nesta precificação o elemento vinculante e cogente foi levado em 

consideração. A agravante certamente estudou a questão da necessidade de 

anuência bilateral para que as partidas de futebol viessem a ser transmitidas.  

Neste estudo analisou o quanto deveria pagar aos clubes. Estes clubes, por 

seu turno, também fizeram o exame econômico dos seus respectivos direitos. 

Este exame foi feito  dentro de uma realidade jurídica, realidade esta voltada 

para um campeonato estadual.  Assim, uma outra pergunta surge: pode uma 

lei posterior, quando o referido campeonato está em seu final, mudar a regra 

referente ao direito de arena, e retirar a participação bilateral, esvaziando o 

conteúdo econômico de todos os contratos que se fizeram sob a égide da 

legislação anterior?  

 

Esta pergunta surge porque, a vingar a tese da parte agravada, a 

mesma estaria, ao exercer o seu direito, atingindo direitos de terceiros já 

consolidados. Por tal razão é que, no âmbito da doutrina,  alguns autores 

falam em quebra do ato negocial perfeito de forma direta, ou de forma 

indireta.  No caso não se pode falar em quebra de ato negocial perfeito de 

forma direta. O agravado, ao não participar do contrato, ao se colocar 

contrário a este, não está rompendo com “a sua palavra”.   

 

Entretanto, ao agir como está agindo, impondo a sua vontade como 

titular do mando de campo,  não admitindo a bilateralidade existente quando 

iniciado o campeonato estadual, potencializa um esvaziamento econômico 

de um contrato celebrado por terceiros, dentro da regra jurídica vigente à 

época de sua celebração. Neste caso, poder-se-ia falar em abuso do direito 

com projeção de quebra indireta de um negócio jurídico perfeito? Seria isso 

possível em nosso ordenamento? Não haveria afronta  apenas ao ato jurídico 

perfeito, mas também  ao princípio da segurança das relações jurídicas assim 

como ao princípio da boa-fé?  

 

A resposta se faz  afirmativa a todas as questões.  A utilização da 

nova regra jurídica, na situação posta a julgamento, evidencia a ideia de 

abuso e acarreta uma tentativa de burla ao princípio protetivo do negócio 

jurídico perfeito e da segurança das relações jurídicas, acarretando a 

incidência do art. 187, do C.C: 

 
“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.  
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Veja-se, quanto ao que é afirmado, que antes o agravado não poderia 

impor sua vontade “de venda do direito de arena”. Pela legislação da época 

em que o agravante contratou com os clubes aderentes, estes teriam o poder 

deliberativo de forma “conjunta”.   A deliberação sobre a transmissão de uma 

partida de futebol deveria se fazer de maneira bilateral. Esta participação 

conjunta possui evidente conteúdo econômico, bastando, a tanto, o seguinte 

exame:  teria o agravado o direito de, unilateralmente, negociar e receber os 

direitos de arena antes  de 18.06.2020?  Não. Até então este direito não 

existia. O agravado estaria obrigado a negociar com o clube contra quem 

estaria jogando, bem como dividir os valores recebidos.  

 

Aí, e exatamente aí, está o cerne da questão: a aquisição do poder de 

deliberação do direito de arena dentro de um campeonato que iria ter início, 

e agora se encontra em fase final, pode ser “esvaziado”?  

 

Aliás, neste ponto, é importante lembrar que os contratos de 

transmissão de um campeonato de futebol se fazem costumeiramente  antes 

do início do campeonato, gerando alta capacidade de divulgação e venda dos 

ativos, como as “assinaturas de transmissão” para o público interessado.  A 

regra é essa, e não a “venda jogo a jogo”, que acarretaria perdas financeiras 

diante da incerteza da transmissão e do canal a transmitir.  A necessidade de 

estabilidade negocial gerou, assim, uma forma fechada e antecipada, como 

regra, para “a venda do direito de arena”,  e esta forma é de suma importância 

para a se compreender o presente conflito versando a aplicação das normas 

no tempo.  

 

Por conseguinte,  é importante pensar no conteúdo econômico do 

contrato celebrado pela ora agravante e os demais clubes, dentro do 

regramento em vigor, para um campeonato específico. Inequívoco que a 

regra vigente e com projeção para este contrato deve ser respeitada, não se 

permitindo que mecanismos indiretos possam romper com o ato negocial 

perfeito em sua época.  

 

O pensamento de forma diversa potencializará uma instabilidade que 

não deve ser estimulada. O raciocínio simplista de que ao não participar de 

um ato negocial poderia a parte rompê-lo por via indireta, acabaria 

acarretando a quebra da segurança jurídica. As consequências deste 

pensamento simplista poderiam, e podem, ser nefastas para as entidades 

esportivas aderentes.   

 

Isto porque a agravante deixaria de ter o objeto do contrato celebrado, 

conforme a lei vigente, para efeitos do campeonato estadual. Este objeto é 

justamente a capacidade de negociar, como adquirente dos direitos dos 
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clubes aderentes, com a agravada, eventual transmissão de um jogo desta 

última com qualquer um daqueles, no Campeonato Carioca de 2020.  Com 

isto, mencionar que não houve alteração da situação fática é totalmente 

equivocado.    

 

A nova regra jurídica, como dito acima, aplicada na forma 

preconizada pela decisão de primeiro grau, tem capacidade de romper as 

bases negociais de um contrato celebrado por tempo determinado, conforme 

a lei vigente em sua época, através de conduta abusiva da parte agravada.  

 

Sequer cabe o argumento do risco, pois quando adquirido o  direito 

de arena, por parte da agravante,  existia uma regra jurídica que viabilizava 

o negócio jurídico, na forma estabelecida, em vigor há anos,  que se fez 

presente até pouco tempo, quando o referido campeonato já se encontra em 

fase final, não sendo razoável a produção dos efeitos como pretendido pelo 

agravado.  

 

Aqui, então, visto que está presente a  verossimilhança, entra-se no 

segundo elemento, que é exatamente o perigo da demora, com danos 

irreparáveis. 

 

Analisando este elemento, é certo dizer que a ora agravante terá, sim, 

prejuízos. A compra do direito de arena dos clubes aderentes não terá mais 

o conteúdo econômico existente à época em que celebrado o contrato. Terá 

existido pagamento por algo que não mais estará sendo transferido.  O direito 

de deliberar em conjunto para a transmissão de uma partida de futebol, como 

existente na época em que celebrado o contrato, deixará de existir.  Ou seja, 

aquilo que os clubes aderentes transferiram não mais será da forma como 

existia na época do contrato.  

 

Esta situação trará  um “efeito dominó”. Aquilo que foi transferido 

(o direito de arena) por um período temporal específico, conforme a lei em 

vigor na época, não mais existirá.  O agravante teria pago um valor por algo 

que não corresponde ao transferido. Por conseguinte, o  agravante poderá 

ver, a vingar a ideia do agravado, a necessidade de romper o contrato feito, 

de forma válida, sob a égide de uma legislação específica, com todas as 

entidades esportivas participantes, postulando o estorno proporcional dos 

valores pagos. Este fato, diante da realidade financeira dos clubes 

nominados, será preocupante.  

 

Já, ao contrário, concedendo-se a liminar, não haverá mudança na 

situação econômica das partes. Tudo continuará como já estava, podendo, 

para o Campeonato Carioca de 2020, o ora agravado buscar negociação 
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direta com a agravante nos termos de uma situação jurídica que já se 

colocava consolidada, transformando-se em perdas e danos eventual direito 

que venha a ter, caso no final sua tese venha a prevalecer.  

 

Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR na forma postulada à fl. 37, 

impondo  a incidência de multa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

por exibição ou reexibição de evento esportivo com a  participação dos 

clubes aderentes,   referente ao Campeonato Carioca de 2020, que não 

contenha a anuência da agravante.  Fica vedada a reexibição da partida 

realizada no dia 01.07.2020, entre a parte agravada e o Boavista  Futebol 

Clube, sem anuência da parte agravante, sob pena de incidência da multa 

acima estabelecida.  

 

Dê-se ciências às partes para o cumprimento da decisão acima, a se 

fazer com respeito ao horário forense (art. 212, do CPC),  na forma 

estabelecida pelo art. 270, do CPC.  

 

Oficie-se o culto Magistrado de primeiro grau. 

 

I-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. 

 

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2020. 

 

 

RICARDO COUTO DE CASTRO 

DESEMBARGADOR 

RELATOR 

 


