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DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por CLUBE ATLÉTICO 
PARANAENSE contra acórdão do TJPR assim ementado (e-STJ, fl. 401):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - COBRANÇA POR 
TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DE PARTIDAS DE FUTEBOL - 
IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE ARENA - DIREITO DOS CLUBES EM 
NEGOCIAR A TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE IMAGENS - 
EXCLUSÃO DAS TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 42 DA LEI 9615/98. 
1. O artigo 42, da Lei n° 9615/98 discipliná o direito de arena, ou Seja, o 
direito das entidades esportivas de negociarem, com exclusividade, a 
transmissão e retransmissão da imagem de seus atletas. 
2. O objeto do direito de arena é a imagem da competição desportiva, 
excluindo-se, portanto, as transmissões radiofônicas. 
3. Apelação desprovida.

Na origem, os aqui recorridos ajuizaram duas ações cominatórias em face 
do recorrente, ambas com o objetivo de vê-lo impedido de exigir qualquer espécie de 
contrapartida financeira pela transmissão radiofônica dos eventos nos quais participe a 
entidade desportiva (e-STJ, fls. 3/19 e 2/21 do Ap. 1).

Instruído o feito, foram as demandas julgadas conjuntamente pela sentença 
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reproduzida às fls. 295/302 (e-STJ), que, afastando a incidência do art. 42 da Lei 
Federal n. 9.615/1998, decretou a procedência dos pedidos nos seguintes termos (e-
STJ, fl. 302):

Posto isso, e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 269, 
inc. I, do CPC, confirmando as tutelas antecipadas já deferidas, julgo 
procedente o pedido inicial para o fim de declarar o direito de as partes 
autoras transmitirem os jogos dos quais participe a parte ré, na condição de 
mandante ou não, independentemente de qualquer contraprestação 
financeira.

A apelação interposta pelo réu, ora recorrente, foi desprovida por meio do 
acórdão de fls. 401/409 (e-STJ), nos termos da ementa acima transcrita.

Os embargos de declaração opostos ao aresto foram rejeitados (e-STJ, fls. 
412/416 e 419/425).

Nas razões do especial (e-STJ, fls. 429/460), o recorrente aduz violação dos 
arts. 535, II, do CPC/1973; 42 da Lei Federal n. 9.615/1998; 884, 885 e 1.228 do 
CC/2002, 4º e 5º da LINDB, outrossim fazendo referência aos arts. 5º, II e XXII, 37, 
caput e 170, II, da CF/1988, estes últimos objeto de recurso extraordinário (e-STJ, fl. 
467/500).

A par da alegada negativa de prestação jurisdicional, argumenta ser devido 
o pagamento pela transmissão radiofônica de eventos nos quais participa, seja por 
aplicação analógica do "Direito de Arena" previsto na chamada "Lei Pelé" (art. 42 da L. 
9.615/1998), seja por envolver direito incorpóreo do qual é titular, e também porque a 
ausência de pagamento, pelas emissoras de rádio, qualificaria enriquecimento sem 
causa, vedado pela lei civil. Nessa perspectiva, argumenta que a ausência de previsão 
legal para a cobrança da contraprestação não implica sua vedação, sobretudo por se 
tratar de matéria afeta a ramo do Direito Privado, para o qual não vige o princípio da 
legalidade estrita.

Contrarrazões pela correcorrida RADIO TRANSAMÉRICA DE CURITIBA 
LTDA. às fls. 535/558 (e-STJ).

Inadmitido o recurso na origem (e-STJ, fls. 598/601), dei provimento ao 
agravo nos próprios autos para determinar sua reautuação em recurso especial (e-STJ 
fls. 678/680).

É o relatório.

Decido.

Em que pese a relevância das teses jurídicas suscitadas no especial e o 
anseio de solucionar, desde logo, o cerne da controvérsia, verifico agora, em exame 
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mais aprofundado das razões recursais, que a alegada negativa de prestação 
jurisdicional – violação do art. 535 do CPC/1973 – deve ser acolhida.

Com efeito, a recorrente sustenta o direito à cobrança em razão da 
transmissão radiofônica dos eventos que participa, fundamentalmente, pela aplicação 
do art. 42 da Lei Federal n. 9.615/1998, que disciplina o chamado "direito de arena". A 
par disso, aduziu: (i) que sua pretensão outrossim encontra amparo no princípio da 
legalidade (CF/1988, art. 5º, II), (ii) no direito de propriedade (CC/2002, art. 1.228; 
CF/1988, arts. 5º, XXII, e 170, II), (iii) na vedação legal ao enriquecimento sem causa 
(CC/2002, art. 884 e 885), este sob a perspectiva dos investimentos realizados pelas 
entidades desportivas – dos quais não participam as emissoras de rádio, que apenas 
usufruiriam dos resultados obtidos com a transmissão radiofônica dos eventos, e (iv) 
que a ausência de previsão legal expressa para a cobrança almejada não justifica 
outorgar às emissoras de rádio o direito à exploração gratuita do evento esportivo, à luz 
do que dispõem os arts. 4º e 5º, da LINDB.

Dessa argumentação complementar não tratou o acórdão de fls. 401/409 (e-
STJ), que se limitou a examinar a causa sob o enfoque da aplicação do art. 42 da "Lei 
Pelé". Por esse motivo, a Corte local foi instada a se manifestar por meio do recurso 
declaratório de fls. 412/416 (e-STJ).

Sobreveio o acórdão de fls. 419/425 (e-STJ), com exame expresso da 
aplicação do princípio da legalidade (item "i" acima). Além disso, asseverou que à 
míngua de previsão legal para a cobrança da transmissão radiofônica não haveria de 
se falar em enriquecimento sem causa – desconsiderando, todavia, a argumentação 
relativa aos investimentos realizados pelas entidades desportivas para a realização do 
evento. Quanto ao mais (direito de propriedade e aplicação dos dispositivos da LINDB), 
não houve qualquer manifestação.

A recorrente, por sua vez, sustentou assim a violação do art. 535 da lei 
processual vigente à época (e-STJ, fls. 434/435):

Todavia, entende a Recorrente que, mesmo com o julgamento 
complementado pelo v. acórdão proferido em sede de Embargos de 
Declaração, todas as matérias debatidas – e os dispositivos legais 
apontados – na presente lide, melhor explicitadas nas presentes razões, não 
foram exaustivamente examinadas pelo Tribunal a quo, a saber: (i) 
reconhecimento da mesma proteção jurídica conferida ao direito de 
transmissão da imagem, por aplicação analógica do artigo 42 da Lei nº 
9.615/98, haja vista a disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao 
Código Civil, (ii) a correta interpretação e aplicação do princípio da legalidade 
no âmbito do Direito Privado, em contraponto ao princípio da estrita 
legalidade incidente nas relações de Direito Público, à luz dos arts. 5º, Inciso 
II, e 37, caput, da Constituição Federal, (iii) a violação e malferimento da 
propriedade privada, albergada pelos arts, 1.228, do Código Civil, 59, inciso 
XXII e 170, inciso II, da Constituição Federal, e (iv) a manifesto 
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enriquecimento sem causa das empresas de rádio em detrimento dos clubes 
de futebol, contrariando o princípio insculpido nos arts. 884 e 885 do Código 
Civil.

Não resta à Recorrente, pois, alternativa, senão argüir, em preliminar 
recursal, a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo, por 
violação ao art. 535, inciso II, do CPC, nos termos da reiterada jurisprudência 
dessa Colenda Corte, notadamente a Súmula nº 211, a propósito dos 
arestos abaixo colacionados: (...)

De outro lado, ainda que involuntariamente, a recorrida roborou essa 
alegação quando deduziu falta de prequestionamento da matéria jurídica deduzida no 
especial. Confira-se (e-STJ, fl. 543):

Como se viu no tópico anterior, o Tribunal local valeu-se do art. 42 da Lei 
9.615/1998 e dos Estatutos da Confederação Brasileira de Futebol e da 
Federação Paranaense de Futebol para embasar sua decisão.

Daí ressai que os demais dispositivos apontados como violados não foram 
prequestionados.

Para que determinada questão federal reste prequestionada, é 
imprescindível não somente que as partes a tenham previamente discutido, 
mas principalmente que o Tribunal de origem a tenha analisado e 
enfrentado. Este é o conceito de prequestionamento dado pela própria 
Constituição Federal:

"Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

III - julgar, em recurso especial, causas decididas, em única ou última 
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida 
(...)"

Note-se que, como bem afirma o próprio Recorrente, "mesmo com o 
julgamento complementado pelo v. acórdão proferido em sede de Embargos 
de Declaração, todas as matérias debatidas – e os dispositivos legais 
apontados – na presente lide, melhor explicitadas nas presentes razões, não 
foram exaustivamente examinadas pelo Tribunal a quo, a saber (...)" os arts. 
4º e 5º da LICC, 5º, II e XXII, e 37, caput, da CF; 884, 885 e 1.228 do 
CC/2002. Desta forma, evidente a ausência de prequestionamento da 
matéria.

Tem-se assim, neste exame puramente abstrato, fundamentos jurídicos que, 
se acaso acolhidos, podem – ao menos em tese – modificar o resultado do julgamento.

Dessarte, muito embora seja consabido que "[o] julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. 
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 
03/08/2016), não se descura ser impositiva a análise de motivação por si suficiente 
para a alteração do julgado. No ponto:

AMBIENTAL. TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÃO QUE CAUSA 
DANO AMBIENTAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO 
ANALISA OS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO DO JULGADO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 
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NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 
RETORNO DOS AUTOS À CORTE A QUO.

(...)

5. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com 
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC e que o 
juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. 
Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao 
deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para 
refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.

6. No caso, os fundamentos asseverados pelo Tribunal a quo não são hábeis 
a afastar a argumentação tida como ignorada. Mesmo com os Aclaratórios 
opostos para sanear a lacuna, a Corte de origem os rejeitou e deixou de se 
manifestar sobre o ponto. Ainda que a decisão recorrida estabeleça o 
contexto probatório como suficiente, é importante destacar a plausibilidade 
da matéria de defesa não apreciada. Reconhece-se, portanto, a existência 
de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 
1.022 do CPC.

7. Recurso Especial provido, a fim de anular o v. aresto proferido nos 
Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio 
Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria 
omitida.

(REsp 1795789/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

Em tais condições, reconhecido o vício da decisão recorrida, o provimento 
do recurso especial é medida que se impõe, com a decretação de nulidade do acórdão 
proferido após os embargos de declaração opostos pelo recorrente, e a determinação 
de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento, visando a 
sanar o defeito aqui identificado. Nesse sentido é a firme jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. EXISTÊNCIA DE 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 
RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 
(...) 
2. Verificada a existência de omissão no acórdão que julgou os embargos de 
declaração, em franca violação ao art. 1.022 do CPC/2015, correto o 
decisum ao anular o aresto proferido e determinar o retorno dos autos à 
Corte de origem. 
3. Agravo interno não provido. 
(AgInt nos EDcl no REsp 1716468/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019)

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 
DEPÓSITO. LEVANTAMENTO. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO. 
NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA 
QUE SE MANIFESTE SOBRE A ÍNTEGRA DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido 
de que a omissão quanto a tópico relevante para a solução da controvérsia, 
suscitado em momento oportuno, torna intransponível o óbice para o 
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conhecimento do tema na via estrita do especial, visto que, ainda que se 
trate de matéria de ordem pública, a ausência de prequestionamento da tese 
inviabiliza a análise desta Corte. 
2. Agravo interno provido. 
(AgInt no REsp 1718459/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO. OMISSÃO 
EXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. 
(...) 
2. Na hipótese, os autos devem retornar à origem para que as questões 
essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentadas nos aclaratórios, sejam 
apreciadas. 
(...) 
(AgInt no AREsp 1299714/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019)

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO 
RECORRIDO. OMISSÃO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 
FATO NOVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 
185/STJ E ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 
1. A falta de manifestação sobre questão relevante para a solução da causa, 
mesmo após a oposição de embargos de declaração, qualifica negativa de 
prestação jurisdicional e ofende os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015. 
2. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a decretação 
de nulidade do acórdão dos aclaratórios, determinando-se a baixa dos autos 
ao Tribunal de origem, para novo julgamento do recurso. 
(...) 
(AgInt nos EDcl no AREsp 1229933/SP, de minha relatoria, QUARTA 
TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO 
CPC/2015 CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO QUANTO A 
PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO 
DESPROVIDO. 
1. Decisão atacada que deu provimento ao recurso especial da parte ora 
agravada para, reconhecendo violação ao art. 1.022 do CPC/2015, anular o 
acórdão que julgou os aclaratórios e determinar o retorno dos autos ao 
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, 
como entender de direito, sanando a omissão reconhecida. 
2. Fica configurada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a 
quo, apesar de devidamente provocado nos embargos de declaração, não se 
manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia. 
3. Agravo interno desprovido. 
(AgInt no REsp 1754832/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019)

 
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial interposto por 

CLUBE ATLÉTICO PARANAENSE para, reconhecida a violação do art. 535 do 
CPC/1973, DECLARAR A NULIDADE do acórdão proferido pelo TJPR no julgamento 
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do recurso declaratório de fls. 412/416 (e-STJ), determinando o retorno dos autos à 
origem para novo julgamento, apreciando as questões indicadas pela embargante 
como entender de direito.

Prejudicado o exame das demais teses suscitadas no especial.

Publique-se. Intimem-se.

                    Brasília, 17 de setembro de 2021.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA 
Relator
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