
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA

INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMPO MOURÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARANÁ, por meio desta Promotoria de Justiça de Proteção à Criança e

ao Adolescente da Comarca de Campo Mourão (2a Promotoria de Justiça),

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento nos

arts. 1º, parágrafo único, 127, caput; 129, inciso III; 227, caput da

Constituição Federal; art. 120, inciso III, da Constituição Estadual; arts.

5º, 201, inciso V, 208, §1º, 210, inciso I, 212 e 213, todos da Lei nº

8.069/90; arts. 2.º, 3.º, 5.º, 11 e 12, todos da Lei n.º 7.347/85; e Lei

Complementar Estadual n.º 85/99, arts. 57, inciso IV, alíneas “a”; 68,

inciso II, item 2 e Inquérito Civil MPPR nº 024.13.001001-0, vem perante

Vossa Excelência ajuizar a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, em

face do:

SPORT CLUB CAMPO MOURÃO (antigo

Hawai Esporte Clube), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ 08.595.521.0001-40, estatuto registrado sob o n. 9813, com
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endereço na Av. José Tadeu Nunes, 356, Jd. Nossa Senhora Aparecida,

neste município de Campo Mourão/PR;

LUIZ CARLOS KEHL, brasileiro, divorciado,

aposentado, inscrito no CPF nº 234.828.859-15 e RG nº 651.592-4

SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, n. 1081, na cidade

de Campo Mourão/PR, presidente do SPORT CLUB CAMPO MOURÃO;

CO SPORTS GESTÃO DE FUTEBOL LTDA.,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 24.513.964/0001-40,

cadastro estadual isenta, sediada na Rua Neo Alves Martins, n. 2955, ap.

1402, bairro Zona 01, CEP 87.013-060, no município de Maringá;

MAICON ELIAS SILVESTRE DE

OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, médico, natural de Paranavaí/PR,

portador do RG 4.984.057-8 SSP/PR e CPF 016.878.879-93, residente e

domiciliado na Rua Neo Alves Martins, n. 2955, ap. 1402, bairro Zona 01,

CEP 87.013-060, sócio da CO SPORTS GESTÃO DE FUTEBOL LTDA , e

PEDRO DA SILVA CORREA, brasileiro,

natural de Goioerê-PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,

empresário, portador do RG n. 7.667.974-6 e CPF 023.840.879-59,

residente e domiciliado na Rua das Araras, n.888, Conjunto Floresta, CEP

87112-650, município de Sarandi/PR, sócio da CO SPORTS GESTÃO DE

FUTEBOL LTDA, pelos fundamentos jurídicos e motivos fáticos

que se passa a expor. 
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1 - DOS FATOS:

O Ministério Público do Estado do Paraná, por

meio desta 2a Promotoria de Justiça de Campo Mourão, primeiro tomou

conhecimento da condição do Sport Club Campo Mourão, de propriedade

do Sr. Luis Carlos Khel, em junho de 2012, por meio de ofício oriundo

do Conselho Tutelar, em atendimento à denúncia nº 102658 registrado no

Disque Direitos Humanos do Governo Federal, com o seguinte teor:

“Adolescentes são negligenciados por Luiz

Leão, treinador do centro esportivo de Campo

Mourão. Não há informação sobre a periodicidade

dos fatos. Nas negligências, o suspeito viaja para

vários Estados, selecionando adolescentes que jogam

futebol, com a promessa de que irá colocá-los em

grandes clubes. As vítimas ficam hospedadas em

condições precárias, não recebem higiene e

alimentação adequadas, além de não frequentarem

uma instituição de ensino. Foi informado que o

suspeito cometeu as mesmas violações na cidade de

São João do Ivaí.”

Nesta ocasião, referido órgão identificou 9 (nove)

adolescentes no local, constatando que o arrendatário do clube,

supostamente Sr. Luiz Aparecido Leão, havia abandonado o clube,

deixando os adolescentes e demais atletas sozinhos e desamparados,

conforme extrai-se do ofício n. 1161/2012, de 04 de junho de 2012 (fls.

06/08).
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Ato contínuo, o Conselho Tutelar averiguou ainda

que: “(...) o local onde os adolescentes dormem é apertado, as

condições de higiene são precárias exalando forte mau cheiro,

o espaço físico é úmido sem condições nenhuma de

sobrevivência adequada (...).”

Notificado o presidente do clube Sr. Luiz Carlos

Khel para apresentar a documentação dos adolescentes perante referido

órgão, este não compareceu, nem justificou sua ausência.

Aproximadamente um mês depois, atendendo à

solicitação do Ministério Público, a conselheira tutelar Keila visitou

referido clube em 12/07/2012 e constatou que o Sr. Luiz Aparecido Leão

mais uma vez não se encontrava, e verificou que os quartos

permaneciam sujos e exalando mau cheiro, apesar da única

janela estar aberta (certidão do MPPR de fl. 14).

Em março de 2013, atendando à nova

requisição do Ministério Público, o Conselho Tutelar dirigiu-se novamente

ao local, entretanto, após três tentativas em dias e horários alternados, o

alojamento encontrava-se fechado (fl. 27).

Em 1º de julho de 2013, novamente atendendo

à determinação do Ministério Público, o Conselho Tutelar, por meio das

conselheiras tutelar Luana Maluf, Luana Quadros, Maressa, Vera e Sonia

realizaram inspeção “in loco” no Sport Club Campo Mourão, constatando

que no momento havia cerca de 25 adolescentes no clube. As nominadas

conselheiras esclareceram que apesar de solicitado, por inúmeras vezes,
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ao presidente Luiz Carlos Khel, nenhum documento foi apresentado

relativamente aos menores, tão somente, dias depois, apresentaram

documentação parcial refente a dois destes adolescentes. Ainda,

esclareceram que não foi apresentada frequência escolar dos adolescentes

e, relativamente ao alojamento e alimentação, constataram uma discreta

melhora (fls. 36/39).

Em 29/08/2013, notificado o Sr. Luiz Leão para

prestar esclarecimentos perante esta Promotoria de Justiça, este não

compareceu (fl. 51).

Na sequência, em 18/11/2013 este agente

ministerial realizou pessoalmente inspeção “in loco” na sede do Sport

Club Campo Mourão, na companhia do comissário de menores Sr. Nélio

da Silva Rocha, ocasião na qual os “responsáveis” presentes não

souberam informar sobre a documentação dos adolescentes

presentes no clube, nem sobre a pessoa de Luiz Leão. Ainda, apurou-se

que o clube não fornecia material esportivo aos atletas como

chuteira, caneleira, sendo que os uniformes eram emprestados. Na

ocasião, apurou-se que o contato telefônico com os familiares era

realizado por meio dos telefones pessoais dos atletas.

Em dezembro de 2013 a prefeitura de Campo

Mourão informou por meio de ofício a esta Promotoria de Justiça que não

havia realizado qualquer espécie de repasse financeiro ao Sport Club

Campo Mourão em referido ano.

Após requerimento do Ministério Público,

membros do CMDCA compareceram à sede de referido clube em agosto
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de 2014 (fls. 125/126) e constataram uma série de inadequações e

precariedade na organização, estrutura e recursos humanos:

“Em vários cômodos o forro encontra-se

danificado e, em outros, não possui. Os quartos não

possuem ventilação, sendo que a iluminação é

precária. O vestiário, encontra-se fora dos critérios da

vigilância sanitária, necessita de azulejos, portas (…)

A área de convivência encontra-se em situação

precária, necessitando de melhorias na iluminação,

privacidade e móveis, como sofá, no intuito de

proporcionar um ambiente que se aproxime do

ambiente familiar. (…) O CMDCA estará

encaminhando cópia deste ofício ao Sport Club de

Campo Mourão e sugerir reparos e adequações para

melhor atender os jovens atletas (…).”

Na sequência, em abril de 2015, foi encaminhado

pelo juízo da primeira Vara Cível cópia de ação ordinária de rescisão de

contrato de arrendamento c/ pedido de tutela antecipada e perdas e

danos, ajuizado pelo Sport Club Campo Mourão, representado pelo

presidente Luiz Carlos Kehl, em face de Protec (Projetos de Marketing

Esportivo Ltda.) e Luiz Aparecido Leão (fls. 138/187).

Neste documento, o próprio presidente do Sport

Club Campo Mourão Luiz Carlos Kehl, admitiu em referida petição inicial

que: 

“os requeridos vem descumprindo o contrato

com um todo, não dando nenhum tipo de estrutura
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para o bom funcionamento do time de futebol,

estando em débito com luz, água, funcionários e

deixando ao absurdo de deixar faltar comida aos

atletas e funcionários (…) e ainda responsabilidade

do Requerido no que tange às pessoas que trabalham

para o Clube, os mesmos estão sujeitos a maus

tratos, pois sequer o Requerido alimenta de forma

correta os atletas, ferindo assim acima de tudo a

dignidade destes trabalhadores que estão

abandonados pelo Requerido. (…) Ora Excelência, o

fato já se tornou de conhecimento público sendo

noticiados em vários sites e Jornais desta cidade de

Campo Mourão ” (fls.138/144).

Na mesma ação, o autor e presidente do Sport

Club, Luiz Carlos Kehl, ora requerido, juntou extrato de notícia de

11/04/2012 (fl. 155), informando que a Secretária da Fundação de

Esportes de Campo Mourão, Karla Tureck, estaria preocupada com

denúncias dando conta que jovens atletas alojados no Centro de

Treinamento de referido clube estariam vivendo em condições

difíceis, como por exemplo alimentação e condições de higiene

precária. Ainda, destacou a mesma reportagem que a manutenção do

local seria feita apenas por uma zeladora de idade avançada e que não dá

conta de lavar e cozinhar para todos “é cada um por si”.

Novamente, em novembro de 2015, o CMDCA

dirigiu-se ao local, por meio da presidente Ronise Cléia Galdino e Lilian

Fátima Gonçalves (fl. 192), ocasião na qual encontraram o local vazio,

porém com roupas estendidas no varal, objetos espalhados pelo pátio

principal, luzes acessas, desorganização, falta de higiene, além de
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forte odor no ambiente.

Em 09 de agosto de 2016, o município apresentou

cópia do Decreto Municipal n. 6883/2016, o qual autorizou a

Cessão de Uso do imóvel em questão ao Hawai Esporte Clube

(atualmente Sport Club Campo Mourão), condicionada ao

desenvolvimento de atividades que beneficiassem crianças e adolescentes

carentes em atividades de futebol e a manutenção de treinamento e

formação de times esportivos para representarem Campo Mourão nos

Jogos da Juventude e Jogos Abertos do Paraná, em parceria com a

Fundação de Esportes de Campo Mourão (fls. 208/209).

Em 29 de novembro de 2016, atendendo à

determinação desta 2a Promotoria de Justiça, a assistente social Sra.

Renata Teixeira de Castro Tobaldini e a assessora do Ministério Público

Sra. Liara Ribeiro Alavarse Gonzales, realizaram nova visita ao Sport Club

Campo Mourão. Na ocasião, foi solicitada a documentação referente aos

atletas residentes no local, entretanto, MAIS UM VEZ, os responsáveis

relataram que não tinham referida documentação, já que MAIS

UMA VEZ a alegação era de que o suposto detentor destes documentos

encontrava-se de férias. Ainda, os responsáveis não souberam

responder quantos atletas havia no local, seus nomes

completos, nem mesmo a quantidade de adolescentes.

Constatou-se, ainda, que o prédio era antigo, sem manutenção,

culminando em depreciação do imóvel, com lixo em vários

pontos, além de falta de higiene. Em nenhum dos quartos foi

constatado guarda-roupas, sendo as roupas penduradas nas camas e

malas. Havia estrangeiros no local, sem a devida documentação, além de

funcionários que estavam sem receber do clube, em clara violação
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da legislação trabalhista. Por fim, relativamente aos adolescentes,

constatou-se total inadequação do local em cabal afronta à lei

nº 8.069/90.

Em 02 de fevereiro de 2017, este agente

dirigiu-se pessoalmente ao Sport Club Campo Mourão, na companhia da

assistente social acima referida, bem como das representantes do

Conselho Tutelar Vera Lúcia Zagotto e Vilmara Luciana Queiroz de Souza,

ocasião na qual, MAIS UMA VEZ, constatou-se que não havia qualquer

controle ou relação de quantos atletas (adultos ou adolescentes)

encontravam-se no local, nem mesmo a documentação de cada qual.

Ainda, relativamente às condições do alojamento, “(…) continua na

mesma situação de falta de organização e higiene, sobretudo

nas áreas externas (...)” (fls. 225/226). Na mesma ocasião, MAIS

UMA VEZ, os responsáveis receberam orientações quanto à permanência

de adolescentes no local, detalhando os direitos dos adolescentes ao

trabalho, educação, dentre outros.

Em 10 de fevereiro de 2017, o Ministério Público

do Trabalho encaminhou documento informando a instauração de

inquérito civil para apurar exploração do trabalho da criança e do

adolescente no Sport Club Campo Mourão (fls. 229/230).

Por fim, em 13 de março de 2017, esta

Promotoria de Justiça recebeu relatório do Conselho Tutelar de Campo

Mourão, da lavra da conselheira Titina de Oliveira Spíndola, informando a

ocorrência de agressões do “treinador” “Caçapa” contra o adolescente

atleta Alison Lincoln Leandro da Silva, bem como da absoluta

inadequação do alojamento do Sport Club Mourão em manter
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adolescentes atletas. Relatou que foi acionada durante o plantão do fim de

semana, dia 12/03. Neste contexto, constatou: cobrança ilegal de taxas

de avaliação pelo clube; cobrança de valores para lavagem de

roupas, falta de pagamento de passagem para os adolescentes

sem recursos retornarem ao município de origem, falta de

iluminação artificial em pelo menos 40% das acomodações do

clube, falta de água quente para o banho, falta de café da manhã

em alguns dias, indo os atletas para o treino sem alimentação,

deslocamento dos atletas a pé ao campo de treinamento,

distante cerca de 40 minutos do local, alimentação precária,

com pouca/nenhuma variedade, incompatível com as

exigências nutricionais de atletas, possível estelionato por parte

do clube ao revelar por meio de fotografias de outro local uma

estrutura absolutamente inexistente no Sport Club Campo

Mourão.

Em 13/03/2017 foram ouvidos perante a 2ª

Promotoria de Justiça os atletas ALISON LINCOLN LEANDRO DA SILVA

(fls. 260/261), HIAGO MARTINS RIBEIRO (fls. 274/275), JAIR MARÇAL

ALVES CZINCZEL (fls. 277/279), GABRIEL DO NASCIMENTO DE

ARAÚJO (fls. 282/284) e BRUNO D’AGOSTINI (fls. 290/291). 

                                                                                                                                    

Em 14/03/2017 foram ouvidos perante a 2ª

Promotoria de Justiça os atletas LUIZ FERNANDO XAVIER DOS

SANTOS (fls. 268/270) e JOÃO VITOR LACERDA DE OLIVEIRA (fls.

287/288), bem como um ex-funcionário do clube IZAIAS LINO

MARQUES (fls. 263/266).

Ato contínuo, considerada a gravidade e urgência
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da situação, este agente tratou de colher depoimento de alguns atletas,

antes destes retornarem aos seus municípios de origem, bem como de um

ex-funcionário do clube, averiguando, de fato, que a situação geral tornou-

se insustentável, crônica e flagrantemente violadora dos direitos mínimos

previstos na lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),

carecendo de uma atuação célere do Poder Público.

2 - DO DIREITO :

Como visto, a simples análise cronológica do

lamentável histórico do chamado “Sport Club Campo Mourão” ou

“Esporte Clube Havaí” dos últimos 5 anos revela um contexto de

exploração econômica de atletas, estelionato, maus tratos, desvio de

finalidade de bem público, falsidades, evasão escolar, desamparo,

negligência, omissão dolosa e, o pior, a venda de uma ilusão às custas do

tempo, convívio familiar, dinheiro, formação educacional e saúde física de

adolescentes e jovens de todas as partes do país e exterior.

O que se constatou nos últimos 5 anos, em que o

“clube” veio sendo acompanhado pelo Ministério Público e Conselho

Tutelar, é que referida instituição, por meio de seus representantes legais

e “parceiros”, dos quais destaca-se o Sr. Luiz Carlos Kehl (presidente),

Luiz Aparecido Leão, Protec (Projetos de Marketing Esportivo Ltda),

Fábio Gaspar Melo (ex-presidente), Maicon Elias Silvestre de Oliveira e

Pedro da Silva Correa (sócios da C O Sports Gestão de Futebol Ltda.),

obviamente cada qual com maior ou menor parcela de responsabilidade,

vem explorando atividade evidentemente comercial, em imóvel público, às

custas de adolescentes e jovens ludibriados pelo sonho de tornar-se

“jogador profissional de futebol” vislumbrando nesta senda a
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possibilidade de emancipação social e sustento de suas famílias no mais

das vezes extremamente carentes e humildes.

Interessante notar que relativamente ao Sr. Luiz

Carlos Kehl, na qualidade de presidente do Sport Club Campo Mourão,

através da celebração de sucessivos contratos com empresas de

idoneidade, no mínimo, duvidosa (se é que pode-se falar em verdadeiras

empresas, mais aproximando-se de quadrilhas organizadas para

exploração de trabalho humano), aproveitando-se de cessão GRATUITA

de imóvel público, cobrava valores de referidas pessoas jurídicas por meio

de “contratos de arrendamento e/ou prestação de serviços” para que estas

pudessem realizar suas atividades (criminosas) no local, sem qualquer

contrapartida à comunidade de Campo Mourão.

Pelo contrário, o Sport Club não fornecia

qualquer assistência médica, psicológica, alimentação adequada, auxílio

financeiro, incentivo à frequência escolar, utilizando-se de um bem

público (que poderia ter sido destinado a entidades cuja finalidade fosse

focada em serviços ou atividades com proveito social) e serviços públicos

locais (postos de saúde, por exemplo), sem qualquer retorno ao município.

Somente para exemplificar referida situação, a

conselheira Titina informou que em decorrência da grave situação

constatada no Sport Club nos dias 12 e 13 de março do corrente ano, o

Conselho Tutelar acolheu provisoriamente atletas na entidade de

acolhimento “Mão Cooperadora”, custeada por recursos do município, e

tentaria obter junto à secretaria de ação social o pagamento de passagens

de ônibus viabilizando o retorno destes atletas ao município de origem já

que estes não possuíam qualquer recurso para tanto, o que, ao final, não
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se mostrou necessário, visto que os genitores dos adolescentes acabaram

por arcar com tais despesas.

De outra parte, usufruindo dos “bônus” da

atividade, tanto no contrato de “arrendamento” de fls. 146/151 do Sport

Club Campo Mourão, por meio do presidente Luiz Carlos Khel, com a

empresa PROTEC, quanto no contrato de “prestação de serviços” firmado

com a empresa CO Sports Gestão de Futebol Ltda, os últimos

comprometeram-se a adimplir o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, por mês em favor

do primeiro.

Ou seja, ao Poder Público, PROPRIETÁRIO DO

IMÓVEL, coube o ônus e risco de toda a atividade desenvolvida pelo Sport

Club Campo Mourão.

Aos dirigentes e empresários do Sport Club

Campo Mourão, por outro lado, coube exclusivamente o bônus, ou seja,

caso algum jogador, por algum milagre (já que as condições oferecidas

tornavam referida tarefa bastante improvável) viesse a revelar-se como

um talento em condições de profissionalizar-se, o lucro decorrente dos

contratos deste atleta obviamente não seriam revertidos em proveito da

comunidade de Campo Mourão, mas sim em favor do “bolso” de referidos

“empresários da bola”, aliás, consoante restou claro nas cláusulas de

referidos contratos, bastante desfavoráveis aos atletas.

Referida problemática, aliás, não é nova, e já foi

evidenciada em estudos realizados em nível nacional, consoante revela

trecho da publicação “A Infância Entra em Campo: riscos e
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oportunidades para crianças e adolescentes no futebol”,

elaborado pelo UNICEF e CEDECA/BA, publicada em 2014 pelo Centro de

Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan.

“(…) Impressiona o alto nível de

desconhecimento sobre os direitos das crianças e dos

adolescentes que se dedicam ao futebol por parte do

público entrevistado pela pesquisa preparada para

embasar esta publicação. De familiares a agentes do

Sistema de Garantia de Direitos, passando por

treinadores e dirigentes de clubes, a maioria afirma

desconhecer os caminhos para evitar ou punir as

violações cometidas contra os jovens atletas. Pressão

por resultados e interesses econômicos são apontados

como as principais razões para o descumprimento da

legislação voltada para o desporto infantojuvenil.

Neste contexto, os riscos mais frequentes no cotidiano

dos jovens atletas são: 

1- o afastamento do ensino regular e a

profissionalização precoce, que concorre com a

formação escolar; 

2- a exploração e o abuso sexual,

mencionados por quase todos os adultos entrevistados

como uma ameaça real e recorrente; 

3- a ameaça à integridade física, decorrente

de uma prática esportiva de alto impacto e esforço; 

4- o distanciamento da convivência familiar,

que facilita o acesso de aliciadores de todo tipo a

jovens que vivem longe da proteção de suas famílias.” 
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Aliás, somente para se ter uma ideia do total

distanciamento das condições oferecidos pelo Sport Club Campo Mourão,

com as exigências da lei nº 9.615/98, conhecida como Lei Pelé, cabe

transcrever trechos que tratam especificamente das entidades formadoras

de atleta:

Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o

direito de assinar com ele, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade, o primeiro

contrato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a

5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

Parágrafo único. (VETADO)

§ 2º É considerada formadora de atleta a entidade de prática desportiva

que: (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

I - forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base

e complementação educacional; e (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

II - satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos:(Incluído

pela Lei nº 12.395, de 2011).

a) estar o atleta em formação inscrito por ela na respectiva entidade

regional de administração do desporto há, pelo menos, 1 (um) ano;(Incluído

pela Lei nº 12.395, de 2011).

b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está

inscrito em competições oficiais; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e

odontológica, assim como alimentação, transporte e convivência

familiar; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

d) manter alojamento e instalações desportivas adequados,

sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e

salubridade; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

e) manter corpo de profissionais especializados em formação

tecnicodesportiva; (Incluído pela Lei nº 12.395, de   2011).

f) ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do

15



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão

atleta, não superior a 4 (quatro) horas por dia, aos horários do

currículo escolar ou de curso profissionalizante, além de propiciar-

lhe a matrícula escolar, com exigência de frequência e satisfatório

aproveitamento; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

g) ser a formação do atleta gratuita e a expensas da entidade

de prática desportiva; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

h) comprovar que participa anualmente de competições

organizadas por entidade de administração do desporto em, pelo

menos, 2 (duas) categorias da respectiva modalidade desportiva; e

(Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

i) garantir que o período de seleção não coincida com os

horários escolares. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 3º A entidade nacional de administração do desporto certificará como

entidade de prática desportiva formadora aquela que comprovadamente

preencha os requisitos estabelecidos nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº

12.395, de 2011).

§ 4o O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor

de vinte anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de

prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem

livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo

empregatício entre as partes. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 5º A entidade de prática desportiva formadora fará jus a valor

indenizatório se ficar impossibilitada de assinar o primeiro contrato especial

de trabalho desportivo por oposição do atleta, ou quando ele se vincular, sob

qualquer forma, a outra entidade de prática desportiva, sem autorização

expressa da entidade de prática desportiva formadora, atendidas as seguintes

condições: (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

I - o atleta deverá estar regularmente registrado e não pode ter sido

desligado da entidade de prática desportiva formadora; (Incluído pela Lei nº

12.395, de 2011).

II - a indenização será limitada ao montante correspondente a 200
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(duzentas) vezes os gastos comprovadamente efetuados com a formação do

atleta, especificados no contrato de que trata o § 4º deste artigo; (Incluído

pela Lei nº 12.395, de 2011).

III - o pagamento do valor indenizatório somente poderá ser efetuado

por outra entidade de prática desportiva e deverá ser efetivado diretamente à

entidade de prática desportiva formadora no prazo máximo de 15 (quinze)

dias, contados da data da vinculação do atleta à nova entidade de prática

desportiva, para efeito de permitir novo registro em entidade de

administração do desporto. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 6º O contrato de formação desportiva a que se refere o § 4o deste artigo

deverá incluir obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

I - identificação das partes e dos seus representantes legais; (Redação

dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

II - duração do contrato; (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

III - direitos e deveres das partes contratantes, inclusive garantia de

seguro de vida e de acidentes pessoais para cobrir as atividades do atleta

contratado; e (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

IV - especificação dos itens de gasto para fins de cálculo da indenização

com a formação desportiva. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 7º A entidade de prática desportiva formadora e detentora do primeiro

contrato especial de trabalho desportivo com o atleta por ela profissionalizado

terá o direito de preferência para a primeira renovação deste contrato, cujo

prazo não poderá ser superior a 3 (três) anos, salvo se para equiparação de

proposta de terceiro. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011) (…).

Destaques nossos.

Ainda, na mesma toada, a Resolução nº

004/2011 do CEDCA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente) igualmente trouxe uma série de regulamentações sobre a

matéria, já atentando-se “ao grande público infanto-juvenil envolvido em

atividades esportivas através de vínculos com entidades de
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administração do desporto e o crescente número de crianças e

adolescentes que buscam ingressar na carreira esportiva, levando-os a

viver longe de suas famílias, muitas vezes sem ter sua responsabilidade

legal formalizada”, cronicamente ignoradas pelo Sport Club Campo

Mourão.

Disciplina a Resolução nº 004/2011 do CEDCA:

Art. 4º – As entidades de prática esportiva deverão se

inscrever junto aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e

do Adolescente, bem como fazer o registro dos seus programas de

aprendizagem. 

§ 1º – Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente

ficarão responsáveis pela comunicação aos Conselhos Tutelares e às

autoridades judiciárias, conforme previsto nos artigos 90, §1º e 91, caput, da

Lei nº 8.069/1990.

§ 2º – As entidades que promoverem o alojamento/residência de atletas

infanto-juvenis, durante o período de formação, deverão elaborar

programa específico de acolhimento institucional, observadas as

normas e princípios para esta modalidade de atendimento definidas na Lei

Federal nº 8.069/1990, Resolução Conjunta CONANDA/CNAS nº 01/2009, de

18 de junho de 2009 e demais normas aplicáveis

(...)

Art. 5º – Em função da prática de agenciamento de crianças e

adolescentes atletas para fins mercantilistas, não será admitida a

emissão de procuração para terceiros na qual os pais ou

representantes legais outorguem poderes específicos para o

exercício de atos inerentes ao poder familiar; do mesmo modo, não

serão permitidas autorizações e permanência em locais distantes da família

natural sem prévia regularização do responsável legal pelo atleta, ou
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de viagens para o exterior e outras medidas que indiquem a possibilidade de

exploração comercial do atleta em formação ou que possam ser classificadas

como práticas de tráfico interno ou externo de crianças e adolescentes.

Parágrafo Único – As entidades manterão, em arquivo

próprio, toda documentação relativa às crianças e adolescentes

atendidas, incluindo certificados de matrícula e boletins escolares,

histórico de visitas domiciliares e de familiares, registro do

programa de aprendizagem mencionado no artigo 4º, desta Resolução,

plano individual de acolhimento e outros que se fizerem necessários. 

(...)

Art. 8º – Toda entidade que desenvolva a formação esportiva deverá ter

afixado em destaque, em seus locais de treinamento ou lugar onde transitem

os atletas, os números de telefone do Conselho Tutelar local, além da

divulgação do Disque 100 e sua finalidade.

Art. 9º – As entidades de prática do desporto deverão proporcionar

às crianças e adolescentes atletas, o atendimento de equipe

multiprofissional composta por profissionais da Educação Física,

do Serviço Social, da Psicologia, da Pedagogia e da Área de Saúde

(Médico, Odontologista, Fisioterapeuta) para que seja promovida

integralmente a proteção dos direitos fundamentais de que são

titulares as pessoas em condição peculiar de desenvolvimento; 

§ 1º – Deverá ser estimulado o contato da criança/adolescente com sua

família, garantindo a visita familiar. Destaques nossos.

Com efeito, basta uma análise superficial do

“modus operandi” dos dirigentes do Sport Club Campo Mourão desde o

ano de 2012 para concluirmos que referida entidade não vem cumprindo

nem de longe as condições mínimas para acolher seus atletas, sejam eles

adolescentes ou adultos, vejamos:

19



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão

a) acomodações insalubres: circulação de ar

insuficiente (inexistência de ventiladores, circuladores de ar ou aparelho

de ar condicionado), temperatura elevada nos quartos, colchões velhos e

inadequados, iluminação insuficiente;

b) segurança insuficiente: os portões do

Sport Club permanecem abertos durante todo o dia e noite, não há

controle de entrada e saída de pessoas, nem dos atletas que estão nos

clubes; falta de armários para armazenar os objetos pessoais dos atletas,

mesmo os de valor, facilitando a prática de crimes (furtos); facilidade da

ocorrência de abusos sexuais dos adolescentes e consumo e

comercialização de drogas, em razão da supervisão precária por parte dos

“responsáveis”;

c) alimentação precária: são servidas apenas

3 (três) refeições diárias, o que se mostra insuficiente para atletas

praticantes de esporte de alto rendimento; alimentação pobre sob o

aspecto nutricional, com carência de frutas, verduras, legumes, salada,

sobremesa, e, em alguns períodos, inclusive proteína animal (carnes);

d) inexistência de assistência educacional,

psicológica, médica e odontológica: conforme relatos colhidos nesta

Promotoria de Justiça, as lesões decorrentes dos campeonatos e

treinamentos dos atletas são tratadas e custeadas pelos próprios atletas,

adquirindo os medicamentos das farmácias do município, inclusive gelo.

Ademais, em nenhuma das inspeções realizadas, constatou-se a existência

de controle de frequência escolar dos adolescentes, o que nos leva concluir

que estes não frequentam, nem frequentaram, em regra, as salas de aula;
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e) equipe técnica e administrativa

despreparada, desqualificada e insuficientemente remunerada:

a “comissão” técnica, formada pelos sucessivos treinadores, auxiliares e,

em alguns períodos, massagistas, não vem sendo remunerados

corretamento pelo clube, ocasionando um rodízio muito grande de

profissionais, prejudicando irremediavelmente o trabalho realizado, o que

pode ser evidenciado pelas várias reclamatórias trabalhistas aos quais

referida entidade responde (certidão trabalhista encartada aos autos).

Ainda, a falta de registro e pagamento de referidos profissionais pelo clube

vem levando estes profissionais a adotarem práticas que beiram a

extorsão, já que ficam com um percentual das “taxas” pagas pelos atletas,

além de cobrarem por serviços que deveriam ser ofertados pelo clube

(lavagem das roupas dos atletas, ou, ao menos, o fornecimento de sabão

para a lavagem das roupas, por exemplo), principalmente porque os

atletas “pagam” pela hospedagem. Ademais, em todas as inspeções em que

foram solicitados documentos dos atletas, os responsáveis não souberam

dizer (ou não quiseram) onde estaria referida documentação;

f) higienização inadequada: em TODAS as

inspeções realizadas pelos vários órgãos ao longo dos últimos 5 (cinco)

anos, constatou-se referida problemática, possivelmente decorrente da

falta de funcionários, ou a insuficiência destes, para referida função.

Ainda, constatou-se por meio de alguns relatos (inclusive do próprio

presidente Luiz Carlos Kehl, em reportagem televisiva que instrui a

presente inicial), que seria atribuição dos próprios atletas a limpeza dos

alojamentos e banheiros. Ou seja, pelas palavras do próprio presidente,

seria culpa dos atletas a falta de limpeza adequada do local.

g) documentação dos atletas: inexistência ou
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insuficiência da documentação dos atletas adolescentes;

h) contrato com o atleta e seguro de vida e

de acidentes pessoais para cobrir as atividades do atleta

contratado: em nenhuma das vistorias realizadas, foi apresentada cópia

do contrato celebrado e muito menos seguro de vida e de acidentes

pessoais, conforme determina a legislação;

i) cobrança abusiva de taxas para

“avaliação”: há cobrança dos atletas de uma “taxa” que vai de R$

400,00 a R$ 700,00 mensais, até R$ 5.000,00, a depender do tempo de

permanência, e da profissionalização ou não do atleta perante a Federação

Paranaense de Futebol etc.;

j) inexistência do fornecimento de roupa

de cama e banho: a fronha, lençol, travesseiro, toalhas de rosto e banho

são providenciadas pelos próprios atletas, já que o clube não fornece

referido material;

l) transporte: o clube não arca (e nunca arcou)

com o custo do deslocamento do atleta de sua cidade de domicílio para

Campo Mourão, inclusive no período de férias escolares, e nem quando o

atleta é “reprovado” durante o período de avaliação, sendo literalmente

deixado à própria sorte. Ou seja, o atleta que é reprovado e não tem mais

dinheiro para permanecer no clube, é pressionado a deixar o alojamento o

quanto antes, já que não teria direito a nele permanecer. Referida

situação, inclusive, levou à discussão e agressão do “treinador” “Caçapa”

com o adolescente atleta Alison Lincoln, o qual não tinha condições de

pagar o valor da “estadia” e nem recursos para pagar a passagem de volta
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para seu município de origem, qual seja, Araraquara-SP (BO nº

2017/293669). O atleta, portanto, ficou “preso” ao clube, desassistido de

seus pais ou qualquer responsável legal, até que tivesse condições de

custear a passagem de volta. Ademais, atualmente os atletas utilizam um

campo de treinamento distante 4 km do alojamento do Sport Club, trajeto

este que é percorrido a pé pelos atletas, na ida e volta, em razão da

ausência de transporte.

m) possível crime de estelionato: alguns

atletas reportaram que receberam imagens digitais das instalações e de

um campo de treinamento que posteriormente constataram não tratar-se

do Sport Club Campo Mourão, isto como forma de atrai-los inicialmente

ao clube. Chegando ao local, constataram que referidas imagens não

correspondiam à realidade. Aliás, o próprio requerido Luiz Carlos Kehl já

respondeu a inquérito policial pelo crime de estelionato no ano de 2000

(autos n.156-90.2000) e ameaça em 2012 (autos nº4873-60.2012),

conforme extratos obtidos perante o sistema oráculo, encartados à

presente ação.

n) inexistência de representação legal dos

adolescentes: o Sport Club Campo Mourão, apesar de acolher

adolescentes há anos, e, na prática, funcionar como uma verdadeira

entidade de acolhimento de adolescentes, não possui registro perante o

CMDCA local, contrariando a Resolução do CEDCA acima transcrita, e

nem qualquer outra documentação suficiente para a representação legal

dos adolescentes os quais, em muitos casos, estão há milhares de

quilômetros de distância de seus guardiões legais (pais ou avós).

o) fornecimento parcial de material para a
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prática desportiva: os únicos itens fornecidos pelo clube aos atletas são

uniforme (camiseta, shorts e meião) e a bola, os demais, como caneleira,

chuteira, dentre outros, são custeados pelo próprio atleta.

p) campo de treinamento inadequado: o

campo de treinamento dos atletas atualmente situa-se cerca de 4 (quatro)

quilômetros do alojamento, percurso este, como vimos, que os

adolescentes percorrem a pé. Ademais, as testemunhas relataram que o

campo apresenta muitos buracos e a grama muito alta, inadequado,

portanto, para a prática esportiva em razão do risco de lesões.

Como visto, além de evidente afronta à lei nº

9.615/98, consoante exposto, o Sport Club Campo Mourão, ainda, violou

frontalmente o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº

8.069/90), no que se refere ao direito à saúde (art. 7º), à liberdade,

respeito e dignidade (artigos 15/18-B) e à convivência familiar (art. 19/24)

dos adolescentes, bem como a Resolução nº 004/2011 do CEDCA

(Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente).

O procurador de justiça Murillo José Digiácomo,

coordenador do Centro de Apoio Operacional, do Ministério Público do

Estado do Paraná (CAOP-MPPR), em seu artigo “Adolescentes

jogadores de futebol: da necessidade de coibir os abusos de que

são vítimas”1, adverte para a existência desta nefasta prática em nível

nacional, e a falta da devida fiscalização por parte das famílias e órgãos de

controle, pontuando:

“Atraídos pela promessa de um futuro

1http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1043
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melhor, os adolescentes passam a residir em tais

"repúblicas" ou alojamentos em condições muitas

vezes precárias, por períodos de tempo

indeterminados, que podem se estender por meses ou

mesmo anos.

“Em regra não existe qualquer preocupação

em regularizar a situação do jovem, não sendo

lavrado qualquer documento que formalize o vínculo

com o responsável pelo local e muito menos com o

clube que o mantém ou, de alguma forma, recebe para

fins de "teste", "treinamento" ou "estágio", os

adolescentes que lá residem.”

“Como decorrência natural da

informalidade, nenhuma responsabilidade em

relação ao adolescente é assumida, seja no que diz

respeito a seus direitos trabalhistas e

previdenciários, seja quanto ao exercício de seus

direitos fundamentais básicos, não havendo

preocupação em assegurar sua matrícula, freqüência

e adequado aproveitamento no sistema de ensino,

assistência médica (inclusive sob o ponto de vista

psicológico) e, muito menos, de estimular e promover

a manutenção e/ou fortalecimento dos vínculos

familiares.”

“Se já não há preocupação em dar uma

adequada assistência ao adolescente, em relação à

sua família a omissão é ainda mais completa, não

sendo raros os casos de pais que, na perspectiva de
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proporcionar melhores condições de vida a seus filhos

(as principais vítimas deste tipo de situação, vale

dizer, são famílias carentes, que vêem no futebol

profissional uma chance de ascensão social), chegam

a formalizar documentos (despidos, logicamente, de

qualquer valor legal), nos quais "abrem mão" de

qualquer "direito" em relação aos mesmos, assinando

"contratos" (igualmente nulos de pleno direito) nos

quais negociam o futuro profissional de seus filhos

(ainda incerto), sem receber coisa alguma em troca.”

“Com base em tais documentos, "agentes" ou

"empresários" inescrupulosos passam a administrar

não apenas a "carreira", mas a própria vida de tais

adolescentes, como fossem seus verdadeiros "donos",

impondo-lhes, com a colaboração (para não dizer

conivência) dos clubes onde os mesmos "treinam" ou

fazem "testes", rotinas de jogos e treinos extenuantes,

que além de prejudicarem sua saúde, deixam pouco

tempo para os estudos, lazer e outras atividades

próprias da juventude.”

E segue nominado autor:

“Pior. Como o que se estabelece é uma

relação absolutamente desigual e injusta, na qual o

"agente" ou "empresário", bem como o clube de

futebol, ficam com todos os "bônus", sem assumir

qualquer ônus em relação ao adolescente, eventuais

problemas de saúde decorrentes das atividades

desenvolvidas, em especial quando geram
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incapacidade, ainda que temporária, acarretam a

pura e simples "dispensa" do jovem, que na melhor

das hipóteses recebe como "prêmio" uma passagem

de retorno à residência de seus pais, sem direito a

qualquer remuneração e, muito menos, indenização.”

(…)

“As próprias "repúblicas" e alojamentos

teriam de regularizar sua situação, nos moldes do

previsto nos arts. 90, 91 e 92, da Lei n° 8.069/90, pois,

na prática, tratam-se de verdadeiras entidades de

abrigo que, como tal, precisam ser legalmente

constituídas (ainda que vinculadas a algum clube de

futebol), elaborar e executar um programa de

atendimento e submeterem-se a registro junto ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente, estando sujeitas à fiscalização do

Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder

Judiciário (cf. art.95, da Lei n° 8.069/90).” 

(…)

“ Toda documentação, inclusive os

documentos comprobatórios da data do início e de

término do(s) "teste(s)" realizado(s) deverá ser

arquivada no clube, para eventual fiscalização,

devendo o programa de "testes" ou "treinos" ser

levado a efeito em condições de tempo e local que não

prejudiquem a frequência do adolescente à escola,

devendo ser providenciado reforço escolar para

aqueles que necessitem.”

(…)

“As obrigações são exigíveis não apenas dos

próprios clubes, mas também dos mencionados
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"agentes" ou "empresários", que como mencionado,

são solidariamente responsáveis com os clubes e,

igualmente, passíveis de sanções administrativas,

civis e mesmo criminais, caso violem os direitos dos

adolescentes que agenciam, ex vi do disposto nos

arts.5°, 208 e seguintes, da Lei n° 8.069/90.” 

E, por fim, o Dr. Murillo José Digiácomo

conclui:

“Necessário, portanto, corrigir as distorções

que hoje são verificadas no que diz respeito ao

tratamento dispensado a adolescentes jogadores de

futebol, tanto por parte dos clubes e seus dirigentes,

"agentes", empresários e todos aqueles ligados à

"indústria do futebol" (...)”

Fizemos questão de transcrever vários trechos

deste preciso artigo por refletir fielmente a situação ora em análise,

ocorrida neste município de Campo Mourão, e vedada há décadas em

nível internacional, consoante já previa a Declaração Universal dos

Direitos da Criança e do Adolescente, de 20 novembro de 1959, ratificada

integralmente pelo Brasil : 

Princípio 9º

A criança gozará proteção contra quaisquer

formas de negligência, crueldade e exploração. Não
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será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma.

Não será permitido à criança empregar-se

antes da idade mínima conveniente; de nenhuma

forma será levada a ou ser-lhe-á permitido

empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que

lhe prejudique a saúde ou a educação ou que interfira

em seu desenvolvimento físico, mental ou moral. 

Com efeito, o Sport Club Campo Mourão e seus

respectivos empresários parceiros (seja na forma de arrendamento, seja

na modalidade de prestadores de serviços), vem sistematicamente, nos

últimos 5 anos (ao menos), explorando atletas adolescentes com a

evidente finalidade de lucro, desprovidos do menor zelo pelos direitos

elementares de referidos atletas, enquanto pessoas em desenvolvimento.

Durante TODAS as 10 (dez) inspeções

realizadas (isto em se considerando somente as registradas no Inquérito

Civil que instrui a presente ação), os responsáveis foram advertidos,

orientados e solicitadas mudanças, as quais, infelizmente, não ocorreram

até o presente momento, pelo contrário, as condições do clube inclusive

pioraram, culminando na lamentável situação registrada no BO nº

2017/293669, que levou, inclusive, ao acolhimento institucional de

referidos adolescentes, e deflagração da presente ação.

Aos “empresários” e ao clube foram destinados os

BENEFÍCIOS, como eventuais percentuais pela comercialização de

atletas, premiação por participação e conquistas de campeonatos,

parcerias com o Poder Público, cessão gratuita de imóveis (alojamentos,

campos de treinamento, dentre outros), verbas de eventuais patrocínios,
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“taxas” pagas pelos atletas para períodos de exame, para

profissionalização, recebimento de doações da comunidade (alimentos e

outros) etc.

Ao poder público, comunidade de Campo

Mourão, atletas e seus familiares restaram somente os CUSTOS: cessão

gratuita de área pública que poderia ter sido destinada para outras

finalidades em benefício da comunidade, evasão escolar dos adolescentes,

lesões dos atletas decorrentes dos jogos e treinos sem o devido

acompanhamento médico, risco de furtos, roubos e abusos com os atletas

em razão da falta de supervisão e segurança, alimentação precária, lesões

causadas em atletas em razão da inadequação dos colchões,

distanciamento dos adolescentes da família, ausência de responsabilização

legal dos empresários e clube pelos adolescentes, acolhimento

institucional dos adolescentes (“A Mão Cooperadora”) pago com recursos

públicos, utilização do sistema público de saúde do município (já que o

clube nunca ofereceu qualquer espécie de serviço médico, de enfermagem

ou, fisioterapêutico aos atletas), exploração de trabalhadores (O Sport

Club atualmente responde a seis reclamatórias trabalhistas perante o TRT

da 4ª, 9ª e 12ª região), prejudicando inclusive trabalhadores residentes

neste município de Campo Mourão, e levando referidos profissionais a

valerem-se de cobranças ilegais perante os atletas, como forma de

sobrevivência, dentre outros meios.

Como visto, a equação está bastante

desequilibrada em detrimento do Poder Público, atletas e sociedade

mourãoense.

 

A descoberta de talentos não pode ser forjada à
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custa do sacrifício de direitos da infância e da juventude, no que concerne

à guarda, à convivência familiar, à moradia, à alimentação, à saúde, à

higiene, à integridade física, à educação, à liberdade, ao lazer, ao

afastamento de toda forma de negligência, discriminação, exploração,

violência, crueldade e opressão.

É urgente colocar um termo a tais abusos,

notadamente no que se refere aos adolescentes atletas, razão pela qual o

Ministério Público não vislumbrou alternativa senão o ajuizamento da

presente ação civil pública, sem prejuízo de outras providências a serem

adotadas oportunamente.

3 - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA

LIMINAR

Presentes estão os requisitos que autorizam a

liminar do art. 12, caput, da Lei nº 7.347/85, com fulcro nos arts. 300, 305

e 497 do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária aos

procedimentos previstos na Lei nº 8.069/90 por força do disposto no art.

224 deste Diploma Legal.

O fumus boni iuris (probabilidade do direito)

consiste na evidente violação ao art. 29 da Lei 9.615/98, conhecida como

“Lei Pelé”, arts. 7º (direito à saúde), 15/18-B (direitos à liberdade, respeito

e dignidade) e 19/24 (direito à convivência familiar) da lei 8.069/90, além

do artigo 227 da Constituição Federal, conforme acima exposto, bem como

da Resolução nº 004/2011 do CEDCA (Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente).
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O periculum in mora (perigo de dano ou

risco ao resultado útil do processo) reside na necessidade premente de

imediato retorno dos adolescentes acolhidos no Sport Club Campo

Mourão para seus municípios de origem, sob os cuidados de suas famílias,

a fim de que não sejam mais prejudicados e não persista a presente

situação de crônica violação aos seus direitos (educação, saúde,

integridade física, ser criado no seio familiar, lazer, cultura etc.). 

4 - REQUERIMENTOS:

Ante o exposto, o Ministério Público requer:

4.1 - Seja deferida a liminar, inaudita altera

pars, para determinar a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ao SPORT

CLUB CAMPO MOURÃO, LUIZ CARLOS KEHL, CO SPORTS

GESTÃO DE FUTEBOL LTDA., MAICON ELIAS SILVESTRE DE

OLIVEIRA e PEDRO DA SILVA CORREA, no sentido de que estes

não aceitem o ingresso de novos adolescentes atletas, mesmo com

autorização dos pais, até que haja a completa adequação das condições do

Sport Club Campo Mourão aos termos previstos na Lei nº 9.615/98 (Lei

Pelé) e na Resolução nº 004/2011 do CEDCA (Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente), após a devida fiscalização do

Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Conselho

Tutelar e CMDCA, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00

(mil reais) por adolescente encontrado no interior do alojamento do clube,

cujo valor deverá ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente local, ex vi do disposto nos arts. 5º, 208, caput e

par. único, 214 e 216, da Lei nº 8.069/90.
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4.2- Seja deferida a liminar, inaudita altera

pars, para determinar a OBRIGAÇÃO DE FAZER ao SPORT CLUB

CAMPO MOURÃO, LUIZ CARLOS KEHL, CO SPORTS GESTÃO

DE FUTEBOL LTDA., MAICON ELIAS SILVESTRE DE

OLIVEIRA e PEDRO DA SILVA CORREA, no sentido de que estes

promovam o desligamento dos adolescentes atletas ainda alojados no

Sport Club Campo Mourão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, arcando

com as despesas de transporte e alimentação no que se refere ao retorno

dos adolescentes ao município de origem, sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (mil reais) por adolescente encontrado no interior do alojamento

do clube após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, cujo valor deverá ser

destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

local, ex vi do disposto nos arts. 5º, 208, caput e par. único, 214 e 216, da

Lei nº 8.069/90.

4.3- A procedência final do pedido, para o fim de

impor ao SPORT CLUB CAMPO MOURÃO, LUIZ CARLOS KEHL,

CO SPORTS GESTÃO DE FUTEBOL LTDA., MAICON ELIAS

SILVESTRE DE OLIVEIRA e PEDRO DA SILVA CORREA a

obrigação de NÃO FAZER consistente em não aceitar o ingresso de

novos adolescentes atletas no Sport Club Campo Mourão, mesmo com

autorização dos pais, até que haja a completa adequação das condições do

clube aos termos previstos na lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), e Resolução nº

004/2011 do CEDCA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente), após fiscalização do Ministério Público Estadual, Ministério

Público do Trabalho, Conselho Tutelar e CMDCA, sob pena de multa

diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por adolescente encontrado no interior

do alojamento do clube, cujo valor deverá ser destinado ao Fundo
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Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente local, ex vi do

disposto nos arts. 5º, 208, caput e par. único, 214 e 216, da Lei nº

8.069/90.

4.4 - A procedência final do pedido, para o fim

de impor ao SPORT CLUB CAMPO MOURÃO, LUIZ CARLOS

KEHL, CO SPORTS GESTÃO DE FUTEBOL LTDA., MAICON

ELIAS SILVESTRE DE OLIVEIRA e PEDRO DA SILVA CORREA

a obrigação de FAZER consistente em promover o desligamento dos

adolescentes atletas ainda alojados no Sport Club Campo Mourão, no

prazo de 5 (cinco) dias, arcando com as despesas de transporte e

alimentação no que se refere ao retorno dos adolescentes ao município de

origem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por

adolescente encontrado no interior do alojamento do clube, após o

decurso do prazo de 5 (cinco) dias, cujo valor deverá ser destinado ao

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente local, ex vi do

disposto nos arts. 5º, 208, caput e par. único, 214 e 216, da Lei nº

8.069/90.

4.5 - A citação dos requeridos SPORT CLUB

CAMPO MOURÃO, LUIZ CARLOS KEHL, CO SPORTS GESTÃO

DE FUTEBOL LTDA., MAICON ELIAS SILVESTRE DE

OLIVEIRA e PEDRO DA SILVA CORREA para, querendo,

apresentarem resposta à presente demanda, sob pena de revelia, nos

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

4.6 - A produção de todas as provas admitidas

em direito, especialmente a documental, pericial e testemunhal;
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Registra-se que no ato do ajuizamento da

presente ação será depositado 01 (um) CD perante a Escrivania do Juízo

contendo 03 (três) reportagens sobre os fatos objeto da presente ação

pública, referentes ao programa televisivo “ Ricardo Borges”.  

4.7 - seja o presente feito instruído e julgado com

a mais absoluta prioridade, conforme estabelece o art. 227, caput, da

Constituição Federal, arts. 4º, caput e par. único, alínea “b” e 102, §2º, in

fine, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

4.8 - a dispensa do pagamento de custas,

emolumentos e outros encargos, desde logo, a teor do artigo 18 da Lei n.

7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);

4.9 - a intimação pessoal do Ministério Público

de todos os atos do processo;

4.10- a extração de cópia integral destes autos e

remessa: a) à Promotoria do Patrimônio Público (3a Promotoria de

Justiça) para averiguar eventual prática de improbidade administrativa

por parte dos agentes públicos envolvidos e empresários, em razão da

cessão gratuíta de imóvel público a particular, com aparente desvio de

finalidade, dentre outras possíveis condutas; b) ao Ministério Público do

Trabalho para verificação de eventual violação aos direitos trabalhistas

dos adolescentes, atletas adultos e funcionários do clube; c) à Federação

Paranaense de Futebol para ciência e eventual adoção das medidas

cabíveis na esfera desportiva e administrativa, relativamente ao Sport

Club Campo Mourão (antigo Hawaí Esporte Clube); d) à 5a Promotoria de

Justiça para análise de eventual prática de crime, por parte dos
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empresários, presidente e funcionários do Sport Club Campo Mourão; e)

ao Sr. prefeito do município de Campo Mourão, a fim de que análise a

legalidade do decreto de cessão gratuita de uso n. 6883/2016, ao Hawai

Esporte Clube (Sport Club Campo Mourão) bem como o descumprimento

das condicionalidades (desvio de finalidade) nele previstas.

Valor da causa: R$ 1.000,00 (um mil reais).

 

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

Campo Mourão, 22 de março de 2017.

                  LUCIANO MATHEUS RAHAL

                  Promotor de Justiça

ROL DE TESTEMUNHAS

1- TITINA DE OLIVEIRA ESPÍNDOLA, conselheira tutelar, podendo

ser encontrada na sede do Conselho Tutelar deste município de Campo

Mourão;

2- LILIAN FÁTIMA GONÇALVES, servidora pública do município de

Campo Mourão, membro do CMDCA, podendo ser encontrada na

secretaria de ação social de Campo Mourão;
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3- RENATA TEIXEIRA DE CASTRO TOBALDINI, assistente social

da 17a URATE, do MPPR, podendo ser encontrada no Forum desta

Comarca de Campo Mourão;

4- IZAIAS LINO MARQUES, nascido em 18.03.1969, residente na Rua

Picadeiros, n° 142, Jardim Albuquerque, Campo Mourão/PR, telefone

(44) 99885-3383;

5- PATRÍCIA MOREIRA DE OLIVEIRA, residente na Rua

Picadeiros, n° 142, Jardim Albuquerque, Campo Mourão/PR, telefone

(44) 99885-3383;

6- JAIR MARÇAL ALVES CZINCEL, filho de Waltimar Cabello

Czincel e Fátima Cristina Lima Alves, nascido em 14/08/1999, portador

do RG n.50.758.258-5 SSP/SP, CPF 479.058.158-62, residente na Rua

Jaracatiá, n.355, Bloco 22, ap.51, Umarizal, São Paulo/SP;

7- ALISSON LINCOLN LEANDRO DA SILVA, nascido em

16.05.1999, filho de LUIZ CARLOS DA SILVA e CRISTINA ROBERTA

LEANDRO, residente na Avenida Miguel Bucalem, n° 2029, Jardim

Victório Antônio de Santi II, Araraquara – SP, CEP: 14808-690, telefone

(16) 99632-0675; 

8- BRUNO D'AGOSTINI-, nascido em 28.10.2000, filho de LUCIANO

ANTÔNIO D'AGOSTINI e ANGELITA APARECIDA SCHUCK

D'AGOSTINI, residente no munixcípio de Xanxerê -SC, cujo endereço não

soube especificar, telefone (44) 99726-2264; 

9- FERNANDO XAVIER DOS SANTOS, nascido em 13/04/200, filho
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de VILSON FERNANDO XAVIER e LUCIA XAVIER DOS SANTOS,

residente na Avenida São Jorge, n° 381, Almirante Tamandaré – PR,

telefone (41) 99936-5377; 

10- GABRIEL DO NASCIMENTO DE ARAÚJO, nascido em

12.04.1998, filho de RILDO ALONSO DE ARAÚJO e RENATA

NASCIMENTO DE ARAÚJO, residente na Rua Nilton de Souza Filho, n°

700, Conjunto Manguariba, Bairro Paciência, Rio de Janeiro – RJ,

telefone (21) 97482-3265. 
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