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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ CÍVEL DO 

FORO CENTRAL - COMARCA DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         LUIS ALBERTO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, 

estudante, corinthiano, portador da cédula de Identidade RG n.º 35.023.885-6 e devidamente 

inscrito no CPF/MF sob o n.º 319.878.248-14, domiciliado na Rua Boa Vista, 254, 7º andar, cjt. 

709/715, Centro, São Paulo – SP e Praça Nami Jafet, 72 - Ipiranga - São Paulo – SP, vem, por 

seus advogados que esta subscreve, à presença de Vossa Excelência, propor a presente ação de 

 

 

 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

 

 

Em face da SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, representado por seu presidente 

ANDRÉS NAVARRO SANCHEZ, com sede na Rua São Jorge, 777, São Paulo – SP, pelas 

razões fáticas e jurídicas que passa a expor. 
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DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

 

     Requer o autor a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça, vez que não reúne condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos das Leis 1.060/50 e 7115/83. 

 

DOS FATOS 

 

     É o autor torcedor do clube réu e desde sua infância nutre 

admiração pela equipe de futebol. 

     

     O mesmo é frequentador assíduo de estádios de futebol e 

acompanha as partidas da agremiação de sua preferência nos mais diversos campeonatos de 

futebol profissional. 

 

     No ano de 2009, o Sport Club Corinthians Paulista sagrou-

se campeão do torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol denominado Copa do 

Brasil, sendo certo que o vencedor do certame se qualificada como um dos representantes do 

futebol brasileiro no torneio continental de clubes – a Copa Libertadores da América 

(www.cbf.com.br). 

 

     Vencido o torneio, o clube réu participou regularmente do 

sorteio de grupos, como integrante do Grupo 1 da competição, juntamente com Racing – UR, 

Independiente – COL e Cerro Porteño – PAR, conforme se verifica da informação extraída do 

endereço eletrônico da Confederação Sulamericana de Futebol (www.conmebol.com). 

 

     O clube réu então atuará como mandante, na fase inicial, 

em 3 (três) partidas a serem jogadas contra as agremiações estrangeiras, na forma do regulamento 

da competição Copa Libertadores da América. 

 

     Assim, na qualidade de torcedor inveterado do time de 

futebol profissional do clube réu, o autor procurou informações acerca da aquisição de ingressos 

para acompanhar as partidas da primeira fase do torneio continental. 
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     Todavia, qual não foi sua surpresa ao verificar que não 

seria possível adquirir ingressos para assistir as partidas de seu clube de coração. 

 

     Isto porque a totalidade de ingressos para a primeira fase 

da competição continental fora vendida, mas somente para os participantes do programa do 

clube réu denominado Fiel Torcedor. 

 

     Através de tal modalidade de estreitamento de laços com o 

clube, fora franqueada a aquisição de bilhetes somente aos participantes do Fiel Torcedor, com 

todos os ingressos vendidos para essa pequena gama de consumidores em detrimento a outros 

milhões de torcedores que poderiam adquirir os mesmos bilhetes mas foram preteridos. 

 

     Conforme se extrai do endereço eletrônico do clube réu 

(www.corinthians.com.br), referido programa Fiel Torcedor exige que o simpatizante da 

agremiação pague contraprestação mensal para uma série de vantagens, dentre elas a aquisição de 

ingressos para os jogos do Corinthians na Copa Libertadores da América, na qualidade de 

mandante das partidas. 

 

     Saliente-se que nenhum ponto de venda de ingressos fora 

disponibilizado, como ocorrem em outros torneios, sendo vedado o acesso de torcedores não 

participantes do Fiel Torcedor. 

 

     Ademais, caso o clube réu se qualifique para as fases 

decisivas do certame, provavelmente não será franqueado o ingresso do torcedor dito comum 

(não aderente do Fiel Torcedor) para acompanhar os jogos de sua equipe de preferência. 

 

     Em entrevista concedida ao programa SportvNews, o 

diretor de arrecadação do clube informou que mesmo que não haja a compra de todos os 

ingressos pelos associados do programa Fiel Torcedor, serão os demais disponibilizados à 

diretores, conselheiros e associados do clube (www.globo.com/globoesporte). 

 

     No mesmo endereço eletrônico, o Ministério Público de 

São Paulo, através dpromotor Roberto Senise acenou com a instauração de inquérito para 

apuração da conduta adotada pelo clube réu e seu Presidente, Sr. André Navarro Sanchez.  
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     Importante recordar que tal conduta já é objeto inclusive 

de instauração de inquérito pelo Ministério Público, na medida em que entendeu o representante 

do parquet que a limitação de ingressos a determinada gama de torcedores fere direito difuso – 

considerada a lesão causada ao direito de adquirir ingressos por parte dos demais torcedores da 

agremiação. 

     

Desta feita, em virtude da impossibilidade de composição 

amigável entre as partes até o presente momento, nada mais resta ao autor senão se socorrer da 

prestação jurisdicional, para que o Estado-juiz se manifeste, dizendo o Direito. 

 

DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

 

     Excelência, como é de conhecimento comezinho, casos há 

em que a lei confere ao julgador a faculdade de antecipar os efeitos do provimento de mérito, a 

fim de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. 

      

     A antecipação de tutela é comumente utilizada a fim de 

garantir que a parte que a requer tenha minimizados, via de regra, efeitos nocivos que 

determinada ação ou abstenção lhe causem. 

 

     Vejamos o quanto estipula o artigo 273, I do Código de 

Processo Civil. 

 

 

Artigo 273- O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da alegação e: 

I-haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

 

                                                  Conforme já salientado, o torneio terá início para o clube 

réu em 24 de fevereiro de 2010 (data que se avizinha), sendo provável que caso não haja 

intervenção do Judiciário seja mantido o estado de violação ao direito do autor de regularmente 

acompanhar sua equipe no torneio Copa Libertadores da América. 
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     Por outro lado, como já salientado na narrativa fática, o 

autor – dentre milhões de outros torcedores que poderiam adquirir ingressos para as partidas a 

serem realizadas pelo clube réu na qualidade de mandante, não teve acesso aos mesmos. 

 

     Não pode o autor, por ato temerário do clube réu, sofrer 

com exclusão de evento único para o clube e seus torcedores, a participação em certame 

continental no ano de seu centenário – com grandes possibilidade de vencer o torneio. 

 

     Neste diapasão, vejamos o entendimento dos brilhantes 

processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que assim lecionam: 

“Concessão da liminar. Embora a expressão poderá, constante do CPC 273 caput, possa indicar faculdade e 

não discricionariedade do juiz, na verdade constitui obrigação, sendo dever do magistrado conceder a tutela 

antecipatória, desde que preenchidos os pressupostos legais para tanto, não sendo lícito concedê-la ou negá-la pura e 

simplesmente.” 

     

     Ou seja, demonstrados os requisitos para a concessão, não 

podemos ver afastado o deferimento da medida para aquisição de ingressos pelo autor, 

respeitadas as normas e orientações de segurança na praça do evento. 

 

     Veja, Excelência, que as datas das partidas são próximas, 

sendo direito do autor adquirir ingresso para o espetáculo. 

 

     Conforme extraído do endereço eletrônico da 

Confederação Sulamericana de Futebol, as datas das partidas como mandante do clube réu e seus 

adversários são os seguintes (sujeitas a alterações): 

 

Dia 24/02/2010 – Corinthians x Racing Montevideo (Estádio Municipal Paulo Machado 

de Carvalho – Pacaembu) 

Dia 01/04/2010 – Corinthians x Cerro Porteño (Estádio Municipal Paulo Machado de 

Carvalho – Pacaembu) 

Dia 22/04/2010 – Corinthians x Independiente Medellin (Estádio Municipal Paulo 

Machado de Carvalho – Pacaembu) 

 

     Ou seja, as partidas acima indicadas somente serão 

assistidas na praça do evento pelo aderente do programa sócio torcedor, condicionada a aquisição 
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de bilhetes pelos demais torcedores em caso de eventual desinteresse dos associados ao 

programa. 

 

     Portanto, verificados o fumus boni juris e o periculum in mora, 

de rigor a concessão da medida a fim de possibilitar a aquisição de ingresso pelo autor, a fim de 

participar como espectador das partidas do clube réu na qualidade de mandante no decorrer de 

sua participação na Copa Libertadores da América, a qual espera que seja até a partida final. 

      

     Caso deferida a medida, não podemos olvidar a aplicação 

do artigo 461, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil, que assim dispõe:  

 

Artigo 461 – Na ação por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado equivalente 

ao do adimplemento. 

§ 3º- Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder ao tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar 

poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 

§ 4º -O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária do réu, 

independentemente de pedido do autor; se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe razoável para o 

cumprimento do preceito. 

 

     Por se tratar de relação de consumo, também aplicável, 

evidentemente, a legislação consumerista, que em seu artigo 84, §§ 3º e 4º apresenta redação 

semelhante à dos textos supra referendados. 

 

     Caso deferida a medida; e não observada pelo clube réu, de 

rigor a aplicação dos dispositivos supra mencionados, observadas as condições econômicas de 

ambos, a repercussão negativa que a abstenção trará ao autor, bem com a necessidade de fazer 

com que se submeta o clube requerido à eventual decisão antecipatória que determine a 

possibilidade de aquisição de ingresso equivalente ao setor arquibancada , valor unitário de R$ 

50,00 (cinquenta reais), ou qualquer outro lugar pelo mesmo preço. 

 

     Isto porque o artigo 35, I e II do Código de Defesa do 

Consumidor assim estabelece: 
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Artigo 35 - Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 

consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 

 

     Dado o declarado esgotamento de ingressos para a 

primeira fase da competição e a obrigatoriedade do clube réu em observar regras federais, 

estaduais e municipais relativas à segurança dos demais espectadores, caso não haja possibilidade 

de venda de ingresso para o aludido setor pretendido, deverá ser o clube réu obrigado a fornecer 

ingresso de outro setor no qual sua presença não comprometa as condições de segurança dos 

demais torcedores, por toda a participação do clube réu na competição e no local em que mandar 

suas partidas. 

 

     Desta maneira, requer, o autor a antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida, para que seja franqueada a aquisição de ingressos para as partidas do torneio 

Copa Libertadores da América em que o clube réu for o mandante e durante toda a sua 

participação no certame; e caso não exista possibilidade de aquisição de ingresso no setor 

arquibancada  pretendido pelo autor, que outro lhe seja disponibilizado – respeitadas as normas 

de segurança – a fim de evitar tumulto e prejuízo aos demais espectadores, sob pena de 

pagamento de multa a ser arbitrada por este juízo e por partida que o autor não obtiver êxito na 

aquisição do ingresso, nos termos dos artigos 461, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil e 

artigos 35, I e II e 84, §§ 3º e 4º do Código de Defesa do Consumidor. 

 

DA TUTELA INDIVIDUAL DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO AO 

DIREITO DO AUTOR PELA VIA JUDICIAL – LAZER E DESPORTO COMO 

PATRIMÔNIO CULTURAL DA SOCIEDADE – EXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO A 

DIREITO DO CONSUMIDOR – OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE – ILEGALIDADE DE VENDA CONDICIONADA A AQUISIÇÃO DE 

OUTRO PRODUTO 

 

     O direito ao lazer é previsto na Constituição Federal, sendo 

certo afirmar também que o futebol faz parte do patrimônio cultural do povo brasileiro, 

considerado o apelo popular que o esporte possui e a repercussão que causa na sociedade como 

um todo. 
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     Desde a chegada do futebol ao Brasil – através de Charles 

Miller, o esporte – outrora destinado somente à pequena parcela da população brasileira da 

época, na medida em que somente pequenas oligarquias dotadas de poder econômico eram 

praticantes do esporte, atualmente é verdadeira paixão nacional. 

 

     A influência do futebol no cotidiano das pessoas é nítida e 

une muitas vezes torcedores da mesma equipe que sequer se conhecem ao comemorar um gol, 

por exemplo. 

 

     O sentimento que envolve os fãs do esporte não pode ser 

desconsiderado pelo clube réu, que sempre contou – dentro e fora de campo, com o apoio 

incondicional de seus torcedores, mesmo quando relegado à série B do Campeonato Brasileiro de 

Futebol. 

 

     Ao longo dos tempos, a popularização do esporte rendeu 

diversas histórias, desde segregação em relação a negros participarem da modalidade, o que 

ensejou, por exemplo, o apelido de “pó-de-arroz” no Rio de Janeiro ao Fluminense Football 

Club, famoso pela torcida aristocrática e que para que os negros pudessem participar dos embates 

utilizada do produto encimado para “clarear” os atletas, até as grandes rivalidades entre clubes. 

 

     Saliente-se que naquele Estado da Federação o Clube de 

Regatas Vasco da Gama foi o primeiro a admitir negros em sua equipe de futebol, o que já 

demonstrava a massificação do esporte. 

 

     Já no Rio Grande do Sul situação idêntica viveu o Sport 

Club Internacional, que foi o primeiro a admitir os atletas em sua equipe, o que aqueceu à época 

ainda mais a rivalidade com o Grêmio de Football Porto Alegrense. 

 

     No Estado de São Paulo, o Sport Club Corinthians Paulista 

é conhecido como o time do povo, das massas, a agremiação de maior torcida no Estado e talvez 

no Brasil, contando com mais de 30 (trinta) milhões de fieis seguidores. 

 

     Obviamente nem todos podem acompanhar as partidas da 

equipe diretamente no estádio em que o clube requerido atua como mandante, mas todos que 
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podem comparecer assim o fazem, diversas as histórias conhecidas pelo fanatismo de sua torcida, 

o que lhe rendeu o apelido de “Fiel”. 

 

     O clube, fundado por operários no bairro do Bom Retiro 

nesta capital se tornou cada vez mais querido e amado, e é um dos marcos da cultura brasileira, 

especialmente do Estado de São Paulo. 

 

     Entretanto, a atitude do clube réu em nada recorda os 

saudosos tempos de sua Democracia Corinthiana, momento em que os atletas capitaneados pelo 

ídolo Sócrates participavam diretamente das decisões dos clubes e colaboraram com campanhas 

para o afastamento do regime de exceção sob o qual vivia o país, incentivando todos a apoiar as 

eleições diretas para Presidente da República. 

 

     Os torcedores lotam estádios e comparecem para apoiar 

sua equipe em praticamente todas as partidas, o que demonstra o apelo popular da agremiação, 

como na conhecida partida em que 70.000 (setenta) mil torcedores se deslocaram ao estádio do 

Maracanã para acompanhar partida válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, 

vencida pelo Corinthians, na chamada “invasão corinthiana”. 

 

     O Santos Futebol Clube de Pelé foi capaz de cessar fogo 

na África, somente para que os Estados em conflito pudessem receber aquela equipe em suas 

terras e assistir partidas memoráveis com a presença do Rei do Futebol. 

 

     Tais fatos dão a exata dimensão do que representa o 

futebol não só para o povo brasileiro, mas de todo o mundo, tendo inclusive previsão 

constitucional e legal de sua existência na qualidade de patrimônio cultural brasileiro e de elevado 

interesse nacional, nos termos da Lei 9615/98. 

 

     Por tais motivos o legislador constituinte elevou ao 

patamar constitucional o direito ao lazer e à recreação, neles inseridos o de participar como 

espectador em praça de eventos de embate das modalidades esportivas praticadas. 

 

     O artigo 216, I e II da Constituição Federal assim delimita: 
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Artigo 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

 

     O futebol é parte desse patrimônio na qualidade de bem 

imaterial, pois o sentimento que leva a pessoa a acompanhar seu clube de coração faz parte da 

formação da sociedade brasileira, inexplicável o liame subjetivo que une o torcedor a determinada 

agremiação. 

 

     O esporte é motivo de orgulho no cenário nacional, 

notadamente o futebol, que rendeu 5 (cinco) títulos mundiais pela Seleção Brasileira e diversos 

mundiais pelos clubes de futebol profissional.  

 

     Tais histórias somente demonstram que o esporte bretão 

faz parte do dia a dia do povo brasileiro e faz parte do patrimônio cultural de nossa sociedade. 

 

     A competição Copa Libertadores da América é 

notoriamente a mais importante do continente e promove a emoção dos torcedores das equipes 

participantes. 

 

     Cumpre recordar que o clube réu comemora seu 

centenário, e a conquista do certame é por certo o principal objetivo do corrente ano, o que gera 

o desejo de diversos torcedores de acompanhar as partidas de sua equipe para incentivá-la à 

vitória. 

 

     É certo afirmar que nem todos os torcedores, obviamente, 

podem acompanhar todos os jogos no estádio, na medida em que a capacidade limitada indica até 

mesmo fisicamente que certo número de torcedores pode incentivar sua equipe no local do jogo, 

respeitadas inclusive normas técnicas de segurança. 

 

     Contudo, limitar o acesso de torcedores àqueles que 

somente se associem ao programa Fiel Torcedor caracteriza ilegalidade, pois impede que os 

ingressos sejam disponibilizados a qualquer torcedor que pretenda acompanhar as partidas 
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diretamente no local do evento, retornada a situação das oligarquias praticantes do futebol no 

começo do século passado – o que destoa da realidade de um clube com o apelo popular como é 

o réu. 

      

     Desde a primeira peleja em terras brasileiras, protagonizada 

por São Paulo Trailway e Cia. do Gás o esporte somente se tornou cada vez mais popular, sendo 

objeto inclusive de proteção pelo legislador. 

 

     O esporte é considerado como patrimônio cultural do 

povo brasileiro, e a não admissão de torcedores sem os vínculos exigidos pelo clube de forma 

puramente potestativa gera segregação e tratamento desigual entre pessoas em situações 

equivalentes. 

 

     O artigo 5º, caput da Constituição Federal determina: 

 

Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

     O artigo 6º da Lei Maior assegura o lazer como direito 

social, assim considerados os eventos esportivos dos quais participam, por exemplo, o clube réu. 

 

     Os clubes e agremiações futebolísticas, por seu turno e em 

conjunto com as Federações e a Confederação Brasileira de Futebol são os responsáveis pela 

organização de eventos e competições, com a obrigação de promover a possibilidade de acesso a 

esse acervo cultural de modo amplo e irrestrito. 

 

     Certo é que a norma constitucional depende, para produzir 

seus efeitos de forma plena, de legislação complementar elaborada pelo legislador ordinário, a fim 

de que sejam delimitadas as situações que permitam a extensão dos efeitos da intenção do 

legislador constituinte. 

      

     Houve regulamentação da matéria em sede 

infraconstitucional, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do 
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Torcedor, que indicam as situações concretas que devem ser observadas pelo autor e pelo clube 

réu. 

 

     Por tal razão, mostra-se ilegal a imposição de incorporação 

de qualquer interessado ao programa Fiel Torcedor para aquisição de ingressos em partidas que o 

clube réu figure como mandante no torneio Copa Libertadores da América do corrente ano. 

 

     Inicialmente, a Lei 9615/98, em seu artigo 2º, III, define o 

amplo acesso ao desporto, seja como praticante seja como espectador de modalidade: 

 

Artigo 2º - O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: 

III - da democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem quaisquer distinções ou 

formas de discriminação 

 

     A Lei Federal 10.671/03 (Estatuto do Torcedor) traz as 

seguintes definições acerca da qualificação de torcedor e os efeitos que essa qualidade surtem na 

esfera do Direito, conforme se verifica nos artigos 2º e 3º da referida lei, verbis 

 

Artigo 2º - Torcedor é toda pessoa que aprecie, apóie ou se associe a qualquer entidade de prática de determinada 

modalidade esportiva. 

Artigo 3º - Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 

1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora 

do mando de jogo. 

 

     Feita a reflexão sobre o alcance de tais comandos legais, o 

autor é considerado torcedor e consumidor, na medida em que o Estatuto do Torcedor remete 

ao Código de Defesa do Consumidor a entidade de prática desportiva detentora do mando de 

jogo, no presente caso o clube réu. 

 

     Não pretende o autor questionar qualquer outro evento 

que não a imposição de determinada condição ilegal pelo clube réu para aquisição de ingressos 

para suas partidas como mandante na Copa Libertadores da América. 

 

     Por seu turno, o artigo 39, I e II do Código de Defesa do 

Consumidor: 
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Artigo 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem 

justa causa, a limites quantitativos; 

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, 

ainda, de conformidade com os usos e costumes; 

 

     É o que ocorre no presente caso. Sendo possível atender os 

associados do programa Fiel Torcedor e os não aderentes do mesmo, o clube réu limitou a venda 

de ingressos para a Copa Libertadores da América somente aos primeiros, o que indica a 

existência de vinculação do consumidor à aquisição de determinado produto para obter um 

segundo e a injusta recusa em atender à demanda de torcedores não participantes do Fiel 

Torcedor. 

 

     Cumpre salientar que o programa Fiel Torcedor exige 

pagamento de mensalidades variáveis, sendo certo que tal exigência torna 

excessivamente onerosa a relação entre torcedor e clube réu. 

 

     O legislador ordinário assim estabeleceu ante a 

hipossuficiência do consumidor, ente mais fraco na relação com o fornecedor ou prestador de 

serviços. 

 

     A participação no programa Fiel Torcedor caracteriza 

condicionamento de produto a outro (venda casada), o que é vedado pelo legislador e repudiado 

pelos Tribunais pátrios. 

 

     Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu nos autos do recurso especial n.º 384.284 – RS, julgado pela Segunda Turma e 

relatado pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin, feito assim ementado: 

 

CONSUMIDOR. PAGAMENTO A PRAZO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE OUTRO 

PRODUTO. "VENDA CASADA". PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. 

1. O Tribunal a quo manteve a concessão de segurança para anular auto de infração consubstanciado no art. 39, 

I, do CDC, ao fundamento de que a impetrante apenas vinculou o pagamento a prazo da gasolina por ela 

comercializada à aquisição de refrigerantes, o que não ocorreria se tivesse sido paga à vista. 
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2. O art. 39, I, do CDC, inclui no rol das práticas abusivas a popularmente denominada "venda casada", ao 

estabelecer que é vedado ao fornecedor "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro 

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos". 

3. Na primeira situação descrita nesse dispositivo, a ilegalidade se configura pela vinculação de produtos e serviços 

de natureza distinta e usualmente comercializados em separado, tal como ocorrido na hipótese dos autos. 

4. A dilação de prazo para pagamento, embora seja uma liberalidade do fornecedor – assim como o é a própria 

colocação no comércio de determinado produto ou serviço –, não o exime de observar normas legais que visam a 

coibir abusos que vieram a reboque da massificação dos contratos na sociedade de consumo e da vulnerabilidade do 

consumidor. 

5. Tais normas de controle e saneamento do mercado, ao contrário de restringirem o princípio da liberdade 

contratual , o aperfeiçoam, tendo em vista que buscam assegurar a vontade real daquele que é estimulado a 

contratar. 

6. Apenas na segunda hipótese do art. 39, I, do CDC, referente aos limites quantitativos, está ressalvada a 

possibilidade de exclusão da prática abusiva por justa causa, não se admitindo justificativa, portanto, para a 

imposição de produtos ou serviços que não os precisamente almejados pelo consumidor. 

7. Recurso Especial provido. 

 

     Confira-se parte do voto de lavra do eminente relator: 

 

“ (...) A norma é clara: há ilegalidade quando o fornecimento de produto ou serviço é condicionado à aquisição, 

pelo consumidor, de outro bem ou de injustificados limites quantitativos. Na primeira situação, a prática abusiva 

se configura pela falta de pertinência (ou necessidade natural) na venda conjunta dos produtos ou serviços, ou seja, 

pela exigência, qualquer que seja o motivo, de aquisição combinada de bens de consumo que, como regra, são 

oferecidos ou fornecidos separadamente. Na hipótese dos autos, a premissa fática do acórdão recorrido evidencia que, 

para fins de pagamento a prazo, a compra do produto objetivado pelo consumidor (gasolina) estava condicionada à 

aquisição de outro completamente distinto (refrigerantes), o que configura inequívoca prática abusiva, na 

modalidade de venda casada. A dilação do prazo para pagamento, embora seja uma liberalidade do fornecedor – 

assim como o é a própria colocação no comércio de determinado produto ou serviço –, não o exime de observar as 

normas legais que visam a coibir os abusos que vieram a reboque da massificação dos contratos na sociedade de 

consumo e da reconhecida vulnerabilidade do consumidor. Tais normas de controle e saneamento do mercado, ao 

contrário de restringirem o princípio da liberdade contratual , o aperfeiçoam, tendo em vista que buscam assegurar a 

vontade real daquele que é estimulado a contratar. Cláudia Lima Marques ensina que, ao reputar abusiva a 

prática de venda casada, "proíbe o CDC que o fornecedor prevaleça-se de sua superioridade econômica ou técnica 

para determinar condições negociais desfavoráveis ao consumidor" (Contratos no Código de Defesa do Consumidor 

, 4ª ed., São Paulo, RT, 2002, p. 686). Ademais, impende anotar que apenas na segunda hipótese do art. 39, I, 
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do CDC, referente aos limites quantitativos, está ressalvada a possibilidade de exclusão da prática abusiva por 

justa causa. Não se admite justificativa, portanto, para a imposição de outros produtos ou serviços que estejam à 

margem da vontade real do consumidor. Em outras palavras, a venda (ou melhor, fornecimento) casada é avessa à 

justa causa; dito de outra forma, é prática inexoravelmente abusiva, por mais que se busquem pretextos criativos 

para legitimá-la. Assim, o fato de a venda casada ser imposta apenas para pagamento a prazo não descaracteriza 

a prática abusiva, permanecendo o indevido condicionamento à aquisição do produto objetivado pelo consumidor. 

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial. É como voto (...)”. 

 

     Repudiada a venda condicionada de produtos pelo 

Sodalício Superior, não deve ser admitida de igual maneira por este Juízo, na medida em que resta 

evidenciada a abusividade de exigência de adesão a programa do clube réu para aquisição de 

ingressos de determinada competição. 

 

     Importante demonstrar que as declarações dos 

responsáveis pelo clube dão conta da negativa de acesso de torcedores não filiados ao programa 

Fiel Torcedor ou associado do clube, o que torna explícita a recusa em atender à demanda dos 

consumidores – observadas as regras óbvias referentes a capacidade da praça do evento e ás 

normas de segurança. 

 

     Outro não é o entendimento da Corte Máxima 

Bandeirante, que nos autos da apelação cível n.º 350.304.4/0-00, julgada pela Colenda Quarta 

Câmara de Direito Privado e relatada pelo Excelentíssimo Desembargador Natan Zelinschi de 

Arruda, assim ementada: 

 

AÇÃO CIVIL COLETIVA. PROCON APTO A FIGURAR NO POLO ATIVO, POIS 

DEFENDE INTERESSES OU DIREITOS COLETIVOS. PEDIDO CERTO E 

DETERMINADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. AGRAVO RETIDO 

IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO QUE É VINTENÁRIA, JÁ QUE ABRANGE DIREITO 

PESSOAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM QUE OCORRE PAGAMENTO DE 

CORRETAGEM EM DUPLICIDADE. VENDA CASADA' CONFIGURADA. 

INADMISSIBILIDADE, PORQUANTO ORIGINA ONEROSIDADE EXCESSIVA AO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADO. APELOS 

DESPROVIDOS. 
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     Trazemos à baila parte do voto condutor do julgamento, 

assim exarado: 

 

“(... ) 3. A prática comercial configurada como 'venda casada' se apresenta notória, tanto que os próprios réus 

reconheceram a exigência de celebração de negócio jurídico denominado 'Contrato de Locação de Serviços de 

Intermediação na Venda e Compra de Imóvel', fls. 151/165 e 492, com o qual a fornecedora condicionava a 

venda de seus imóveis. Segundo Cláudia Lima Marques, comentando o artigo 39 do CDC: "Venda casada: 

Tanto o CDC como a Lei Antitruste proíbem que o fornecedor se prevaleça de sua superioridade econômica ou 

técnica para determinar condições negociais desfavoráveis ao consumidor. Assim, proíbe o art. 39, em seu inciso I, a 

prática da chamada venda 'casada', que significa condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao 

fornecimento de outro produto ou serviço. O inciso ainda proíbe condicionar o fornecimento, sem justa causa, a 

limites quantitativos." (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a Ed., Editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 561) Quanto à exigência de pagamento de comissão de 12% - subdividida em 6% para cada 

setor que envolve a aquisição do imóvel -, afronta a boa-fé objetiva que constitui a exigência de vantagem, 

causando, assim, onerosidade excessiva ao consumidor, portanto, não pode sobressair, resultando, inclusive, em 

enriquecimento sem causa aos integrantes do polo passivo, caracterizando efetiva abusividade. Ressalte-se que o 

autor tem amparo legal para pleitear o controle abstrato de cláusulas contratuais, pois é evidente a defesa dos 

interesses individuais homogêneos, ou seja, os contratos de aquisição dos lotes (...)”. 

 

      No caso acima indicado, a existência de venda agregada à 

aquisição de produto não pretendido gerou a procedência dos pedidos formulados, e a orientação 

do Tribunal de Justiça de São Paulo é a de impedir que prevaleça relação jurídica que submeta o 

consumidor ao arbítrio exclusivo do fornecedor. 

 

     Como salientado, o programa Fiel Torcedor exige 

remuneração mensal, o que implica em necessidade de compra de serviço eventualmente não 

pretendido pelo consumidor. 

 

     Novamente, não pretende o autor outra finalidade senão a 

de obter o direito (assegurado pelo legislador) de adquirir ingressos em igualdade de condições 

com qualquer interessado. 

 

     Portanto, deve ser repelida a venda de ingressos 

exclusivamente a filiados ao programa Fiel Torcedor e aos associados do clube réu e seus 
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diretores e conselheiros, a fim de permitir ao autor a regular aquisição de bilhete para as partidas 

em que o clube réu disputar como mandante no torneio Copa Libertadores da América. 

 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

     Por derradeiro, cumpre ressaltar a necessidade de inversão 

do ônus da prova, especialmente quanto à inexistência de demanda de demais torcedores em 

relação à compra de ingressos e providências do clube réu para os demais torcedores, incluído o 

autor. 

 

     O requerente, como consumidor, dada a redação do artigo 

2º do Código do Consumidor, não teve qualquer informação esclarecedora a respeito da compra 

de ingresso na qualidade de torcedor; ou ainda quanto à disponibilização de ingressos para 

aqueles excluídos do rol selecionado pela agremiação requerida. 

 

     Por se tratar de relação de notório desequilíbrio entre as 

partes, o requerente foi prejudicado pela conduta temerária do clube réu, que somente permite a 

compra de ingressos para os jogos da equipe no torneio já indicado para determinada cúpula. 

 

     Saliente-se que uma série de outros torcedores buscaram a 

mesma compra de ingressos pretendida pelo autor, sem lograr êxito em sua pretensão, pelas 

razões exaustivamente narradas. 

      

     Na qualidade de consumidor, o requerente faz jus à 

inversão do ônus da prova, consoante leciona o artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim dispõe: 

 

Artigo 6º- São direitos básicos do consumidor: 

VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, segundo ordinárias de experiência. 

 

     O requerente demonstra sua indignação em relação a 

inexistência de disponibilização de ingressos para as partidas do clube réu como mandante na 

competição, sendo possível que este pondere compra por filiados ao programa de vantagens e 

associados com a pretendida pelos demais torcedores excluídos desta esfera de pessoas. 
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     Como já salientado, o regime de exceção promovido pelo 

clube é ilegal e deve ser rechaçado pelo Judiciário, a fim de assegurar que o autor seja tratado em 

igualdade de condições com qualquer outro interessado na compra de ingressos para o certame. 

 

     Assim, requer o autor a inversão do ônus da prova, para 

que demonstre o clube réu que efetivamente disponibilizou em pontos de venda comuns a todos 

os interessados a compra de ingressos para suas partidas como mandante na competição Copa 

Libertadores da América, sob pena de não o fazendo serem admitidos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial e posterior procedência dos pedidos. 

 

DOS PEDIDOS 

 

     Ante o exposto, e tudo mais o que a proficiência de Vossa 

Excelência puder acrescentar, requer o autor: 

 

a)a citação do réu na pessoa de seu representante legal, no endereço constante no preâmbulo, 

para que, querendo, apresente a defesa que entende cabível, no prazo legal sob as penas da lei; 

 

b) a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para que seja franqueada a aquisição de 

ingressos para as partidas do torneio Copa Libertadores da América em que o clube réu for o 

mandante e durante toda a sua participação no certame; e caso não exista possibilidade de 

aquisição de ingresso no setor arquibancada  pretendido pelo autor, que outro lhe seja 

disponibilizado – respeitadas as normas de segurança – a fim de evitar tumulto e prejuízo aos 

demais espectadores, sob pena de pagamento de multa a ser arbitrada por este juízo e por partida 

que o autor não obtiver êxito na aquisição do ingresso, nos termos dos artigos 461, §§ 3º e 4º do 

Código de Processo Civil e artigos 35, I e II e 84, §§ 3º e 4º do Código de Defesa do 

Consumidor; 

 

c)a declaração da ilegalidade do procedimento adotado pelo clube réu em somente fornecer 

ingressos para as partidas em que figurar como mandante para filiados ao programa Fiel 

Torcedor e a associados, conselheiros e diretores, por importar em exigência ilegal por importar 

em venda agregada – condiciona a aquisição de ingressos à prévia filiação a programa de 

vantagem e torna praticamente impossível a compra pelo torcedor comum, nos termos do artigo 

39, I do Código de Defesa do Consumidor; 
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d)o reconhecimento da existência de relação de consumo e aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor bem como a qualidade de torcedor do autor – assim declarado pelo artigo 2º do 

Estatuto do Torcedor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, para que demonstre 

que disponibilizou de modo amplo e democrático a compra de ingressos pelos consumidores, 

sem exigência de filiação ao programa Fiel Torcedor ou associação ao clube, bem como declarada 

a ilegalidade da exigência pretendida pelo clube réu, sendo franqueada ao autor a compra de 

ingressos para as partidas do Corinthians como mandante de suas partidas na Copa Libertadores 

da América, até o encerramento de sua participação no torneio, em igualdade de condições com 

os demais torcedores; 

 

e)seja oficiado o Ministério Público do Estado de São Paulo, para que intervenha no feito, caso 

entenda não ser caso de desnecessidade de sua manifestação como fiscal da lei;  

 

f)sejam julgados totalmente procedentes os presentes pedidos, com a condenação das rés ao 

pagamento das custas processuais, encargos da sucumbência, honorários advocatícios e demais 

cominações de estilo. 

 

     Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

Direito admitidos, sem exceção. 

 

     Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

somente para efeitos fiscais. 

 

     Termos em que, 

     Pede deferimento. 

 

     São Paulo, 10 de fevereiro de 2010. 

 

 

Rafael Elias da Silva Ferreira                                                          André Shiraishi 

OAB/SP 208.153                                                                               OAB/SP 287.330 

  

                     

 


