
 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 5008461-54.2018.4.03.6100
IMPETRANTE: DIEGO RICARDO LIMA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: WELLINGTON ROBERTO DE MELLO - SP384037
IMPETRADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO,
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4 REGIÃO -
CREF 4 - SP
 

 

    S E N T E N Ç A

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por DIEGO RICARDO LIMA
DO NASCIMENTO em face do PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO – CREF4/SP e do CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO – CREF4/SP visando à concessão da segurança para que
a autoridade impetrada se abstenha de determinar à autoridade coatora, que se abstenha,
definitivamente, de praticar qualquer ato que vise a fiscalizar, autuar ou impedir o
IMPETRANTE de exercer livremente sua profissão de técnico/treinador de tênis, em todo o
território nacional, seja no interior de estabelecimento particular ou público.

O impetrante afirma ser técnico/treinador de tênis de quadra, sendo, inclusive, atleta de
alto rendimento, filiado à Federação Paulista de Tênis, registrado sob o nº 51.556 desde 2008.

Em virtude de sua ampla experiência no esporte, além da qualificação profissional o
IMPETRANTE, ministra aulas de tênis para diversos alunos na modalidade particular, além de
escola/clube de tênis, sujeitando-se à fiscalização e orientações da Confederação Brasileira de
Tênis.

Todavia, apesar da ampla experiência e toda qualificação profissional do IMPETRANTE,
este vem sendo coagido pela IMPETRADA devido às imposições da autoridade coatora, que
entende, equivocadamente, nos termos dos artigos 1º, 2º e 3º, da Lei 9.696/98, que apenas os
profissionais formados em Educação Física e inscritos na respectiva entidade, possuem
autorização legal para exercer a profissão de técnico/trinador de tênis.

Afirma que a profissão de treinador/técnico de tênis não se insere nas atividades
privativas dos profissionais de educação física, não havendo qualquer restrição legal,
(notadamente na Lei nº 8.650/93), que limite seu exercício aos   profissionais diplomados em
educação física.
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Acrescenta que as Faculdades de Educação Física, ao menos em nossa Região, sequer
possuem em sua grade curricular um único módulo ou aula específica sobre a prática do Tênis,
sendo certo que os acadêmicos da Educação Física são profissionais preparados para instruir e
cuidar da preparação física dos atletas e, via de regra, não possuindo conhecimento profundo
sobre todas as modalidades esportivas praticadas no país, enquanto o  técnico / treinador transfere
conhecimentos práticos adquiridos ao longo do tempo, sem executar qualquer atividade de
orientação nutricional ou de preparação física, o que fica por conta de outros profissionais fora
das quadras de tênis.

Conclui, afirmando que a fiscalização exercida pelo CREF/SP, obsta o seu livre exercício
profissional.

A inicial veio acompanhada da procuração e de documentos.

Após o recolhimento das custas, os autos vieram conclusos para apreciação da medida
liminar, deferida para: determinar à autoridade impetrada que se abstenha exigir do impetrante a
sua inscrição no Conselho Regional de Educação Física pela prática da atividade de técnico de
tênis, bem como de autuá-lo em razão de tal fato, até prolação de ulterior decisão judicial, (id n.º
8359712).

A autoridade impetrada prestou informações, documento id n.º 8707407.

O Ministério Público Federal apresentou seu parecer, opinando pela concessão da
segurança, id n.º 9372812.

Ao recurso de agravo por instrumento interposto pela autoridade impetrada em face do
deferimento da medida liminar foi negado provimento, id n.º 13710176.

.Este é o relatório. Passo a decidir

Não prospera a alegação de inexistência de direito líquido e certo inviabilidade do uso do
mandado de segurança, em razão da necessidade de dilação probatória, eis que não há
controvérsia com relação às atividades praticadas pelo impetrante, mas apenas se tais atividades
implicariam a necessidade de registro perante o Conselho Regional de Educação Física do Estado
de São Paulo.

Superada a preliminar e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
passo à apreciação do mérito.

O artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal determina:

“XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
 grifei.” –qualificações profissionais que a lei estabelecer

Os artigos 1º a 3º da Lei nº 9.696/98, que regulamenta a profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, por sua vez,
impõem:
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“Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de
Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos
Regionais de Educação Física.

Art. 2º Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física
os seguintes profissionais:

I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente
autorizado ou reconhecido;

II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino
superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;

III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente
exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a serem
estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.

Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar,
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas,
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria,
realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas
de atividades físicas e do desporto”.

A Lei nº 9.696/98, que regula a profissão de Educação Física, não possui qualquer regra
que exija a inscrição dos treinadores de tênis de campo nos Conselhos Regionais de Educação
Física ou os obrigue a possuir diploma de curso superior de Educação Física.

Assim, as autoridades impetradas não podem exigir o registro profissional perante o
Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo dos técnicos de tênis de mesa,
pois criaria restrição ao exercício da profissão não prevista na lei que a regulamenta.

A corroborar tal entendimento:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHOS
PROFISSIONAIS. TÉCNICO EM TÊNIS DE CAMPO. REGISTRO NO CONSELHO
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI 9.696/1998. 1. Cuida-se, na origem, de
Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Conselho
Regional de Educação Física de Santa Catarina (CREF3/SC), com o fim de obter
provimento jurisdicional que lhe assegure o exercício da profissão de treinador de tênis
de campo independentemente de registro na entidade de classe. 2. O art. 1º da Lei
9.696/1998 define que apenas profissionais com registro regular no respectivo Conselho
Regional poderão atuar na atividade de Educação Física e receber a designação de
"Profissional de Educação Física". 3. Em relação à letra dos dispositivos legais
apontados como violados (arts. 2º e 3º da Lei 9.696/98), não há comando normativo que
obrigue a inscrição dos treinadores de tênis de campo nos Conselhos de Educação Física,
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porquanto, à luz do que dispõe o art. 3º da referida Lei, essas atividades, no momento,
não são próprias dos profissionais de educação física. 4. Interpretação contrária, que
extraísse da Lei 9.696/98 o sentido de que o exercício da profissão de treinador ou
instrutor de tênis de campo é prerrogativa exclusiva dos profissionais que têm o diploma
de Educação Física e o respectivo registro no Conselho Regional de Educação Física,
ofenderia o direito fundamental assecuratório da liberdade de exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em
lei, nos termos do art. 5º, XIII, da Constituição Federal. 5. Desse modo, o treinador ou
instrutor de tênis de campo não está obrigado a inscrever-se no Conselho Regional de
Educação Física para exercer essa atividade, assim como não pode o exercício dela
sofrer qualquer restrição para quem não tem diploma em Educação Física nem é inscrito
naquele Conselho Profissional. 6. Em relação à alegada ofensa à Resolução 46/2002, do
Conselho Federal de Educação Física, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
interpretar seus termos, uma vez que não se encontra inserida no conceito de lei federal,
nos termos do art. 105, inciso III, da Carta Magna. 7. Agravo Regimental não provido”
(Superior Tribunal de Justiça, AGRESP 201500234202, relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, DJE data: 04/08/2015).

Ademais, conforme destacado na decisão que deferiu a medida liminar requerida, a
atividade de treinador de tênis se presta a coordenar, estabelecer métodos de atuação e estratégias
aos jogadores, justificando-se a atuação de pessoas como o impetrante, com comprovado
know-how no esporte, (documento id n.º . 5507008).

Pelo todo exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A PARCIALMENTE
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinarSEGURANÇA

à autoridade impetrada que se abstenha exigir do impetrante a sua inscrição no Conselho
Regional de Educação Física pela prática da atividade de técnico de tênis, bem como de autuá-lo
em razão de tal fato.

Custas na forma da lei.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/09.

Ciência ao Ministério Público Federal.

Sentença sujeita ao reexame necessário, a teor do art. 14, §1° da Lei n° 12.016/09.

Publique-se. Intimem-se.

SãO PAULO, 8 de fevereiro de 2019.
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