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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022
REQUERENTE: DIRETORIA DO SERVIÇO DE ESPORTES

CONSELHO DE JULGAMENTO DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL
SUÍÇO 2022

INDICIADOS: A. DA S. C.
RG: 476....

V. J. S. DE L.
RG 592.....

T. DA C. M.
RG 752....

J. A. S.
RG 042.....

Objeto: APURAÇÃO DE SUPOSTAS AGRESSÕES DURANTE PARTIDA DE
FUTEBOL SUÍÇO DO DIA 30/07/2022 E APLICAÇÃO DE PENALIDADES

CABÍVEIS

DECISÃO

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado objetivando a
apuração dos fatos e aplicação de eventuais sanções em razão das supostas ações
praticadas pelos Senhores A. DA S. C. (RG: 476....), V. J. S. DE L. (RG 592.....), T. DA C.
M. (RG 752....) e J. A. S. (RG 042.....).

Narra a sumula de futebol do dia 30/07/2022 os fatos que foram praticados.
A prefacial veio instruída com cópia da súmula de arbitragem.
Foi concedida cautelar tendo sua parte dispositiva a seguinte redação:

I – CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, a fim de SUSPENDER
provisoriamente os Senhores A. DA S. C. (RG: 476....), V. J. S. DE L. (RG
592.....), T. DA C. M. (RG 752....) e J. A. S. (RG 042.....) de participarem de
eventos promovidos pela Diretoria do Serviço de Esportes, bem como de
PROIBIR sua participação, entrada, permanência e comparecimento a
todos os locais onde se realizem eventos desportivos promovidos pela
Diretoria do Serviço de Esportes de Rio dos Cedros, bem como naqueles
em que esta atue como cooperadora.

II - DETERMINAR a notificação do indiciado para que, querendo e
tempestivamente, no prazo de quinze(15) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação, apresente defesa, devendo no mesmo ato arrolar as provas
que pretende produzir, sob pena de revelia, confesso e perda da prova.

III – DETERMINAR a cientificação da Equipe Marchetti F.C. acerca do
teor desta decisão.

Devidamente notificados todos deixaram transcorrer in albis o prazo para
defesa.

É o relatório.
Passamos à análise do mérito.
Passamos à análise do feito.
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O Novo Código de Processo Civil em seu artigo 15 prega que:

“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva
e subsidiariamente.”

O mesmo diploma normativo disciplina que:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem
com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa,
enquanto não for constituído advogado.

Na situação dos autos, todos foram notificados pessoalmente tendo
assinado a contrafé, sendo maiores e capazes.

Não há necessidade de nomeação de curador.
Assim, diante da omissão dos indiciados infratores, aplicamos a pena de

revelia e confesso (que foram expressamente consignadas nos mandados de notificação).
A autoria e a materialidade das infrações encontram-se comprovadas,

bem como o alto grau de reprovabilidade da conduta dos denunciados.
O Regulamento reza que:

Art. 16° - A Equipe que não comparecer para disputar uma partida neste
Campeonato ou abandonar o campo de jogo antes do término da mesma, será
automaticamente desclassificada e os atletas que não comparecerem serão
punidos das atividades promovidas pela Diretoria de Esportes pelo prazo que
convier. Ficam isentos de suspensão os atletas que comparecerem a mesa e
assinarem a súmula até a hora marcada para início do jogo, com 15 minutos de
tolerância somente no 1º Jogo.

Art. 17° - Qualquer fato que infrinja o regulamento, será analisado e julgado
pelo CJ, podendo a equipe, atleta ou dirigente ser punido e suspenso pelo
período que este julgar necessário (de todas atividades, da Diretoria de
Esportes).
Obs: para todo o WxO o Placar da partida será de 10 x 0 cabe a analise e
julgamento dos fatos pelo CJ.

Art. 18° - Se ocorrer a eliminação de uma equipe, não serão computados as
equipes da mesma chave os pontos prós e contra dos jogos realizados, bem
como dos jogos ainda não disputados também.
Art. 19° - Qualquer integrante de uma equipe que agredir fisicamente qualquer
pessoa enquanto estiverem sendo realizadas competições esportivas, constadas
em súmula, será eliminado da competição, onde ainda será julgado pelo CJ.
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Obs: Mesmo não constando em súmula, a Diretoria de Esportes poderá punir
os envolvidos, mediante o relato por seus membros e, mesmo por pessoas
neutras, sobre o que foi visto.

Art. 20° - Sujeitar-se-á ao cumprimento da suspensão automática,
consequentemente impossibilidade de participar da partida subsequente, algum
membro da equipe que na mesma competição receber:
Um cartão Vermelho - Expulso;
Três Cartões Amarelos - Advertência.

Art. 21° - O atleta que entrar em campo só poderá fazê-lo na área destinada a
substituições, caso contrário deverá ser advertido com cartão amarelo.

Art. 22° - A contagem de cartões, para fins de aplicação da suspensão
automática é feita separadamente e por tipologia de cartões, sendo que o
cartão vermelho anula o cartão amarelo já recebido na mesma partida. Ex: O
Atleta que estiver pendurado com dois cartões e receber o 3º Amarelo e na
partida por ventura for expulso por reincidência de cartão amarelo, este atleta
depois de cumprir a suspensão automaticamente voltará na próxima partida
com dois cartões amarelos.

Art. 23º - A equipe que entrar em campo com qualquer jogador irregular
perderá 05 (cinco) pontos, além dos três pontos da referida partida, que serão
revertidos em prol do adversário. Para tanto, é necessário que a equipe lesada
entre com protesto.

Assim, diante do alto grau de reprovabilidade da conduta dos indiciados,
constata a autoria e a materialidade, bem como o comportamento nocivo dos mesmos,
devem os mesmos ser sancionados.

Outrossim, mesmo que tivesse ocorrido injustiça na ação da arbitragem,
existe mecanismo próprio para apresentar inconformismos, sendo que a gravidade das
ações perpetradas pelos indiciados extrapolam, e muito, o grau de normalidade que serviria
para retaliar qualquer possível falha da arbitragem.

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, aprovado pela Resolução CNE nº 1,
de 24 de dezembro de 2003, publicada no D.O.U. - Seção 1, pág. 182, de 24 de dezembro de
2003, republicada, em parte, no D.O.U. - Seção 1, pág. 98, de 29 de dezembro de 2003, em seu
artigo 179 dispõe que:

Art 179 São circunstâncias que agravam a penalidade a ser aplicada,
quando não constituem ou qualificam a infração:
I - ter sido praticada com o concurso de outrem;
II - ter sido praticada com o uso de instrumento ou objeto lesivo;
III – ter o infrator, de qualquer modo, concorrido para a prática de
infração mais grave;
IV - ter causado prejuízo patrimonial ou financeiro;
V - ser o infrator membro ou auxiliar da justiça desportiva, membro ou
representante das entidades;
VI - ser o infrator reincidente.
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As informações que constam dos autos dão conta não só de uma infração
ético disciplinar, mais também denotam o possível cometimento de infração penal mais
grave, podendo eventualmente vir a configurar o ilícito penal (art. 147) a qual certamente
será apurada no juízo competente.

Como os dados apurados não servem para que se possa ter certeza acerca
da reincidência da conduta (considerado o aspecto técnico legal do termo) o certo é que o
alto grau de reprovabilidade das ações bem como o comportamento demasiadamente
perigoso e agressivo dos indiciados encontram-se sobejamente evidenciados.

Neste sentido, também disciplina o Código Brasileiro de Justiça Desportiva:

Art 178 O órgão judicante, na fixação das penalidades entre limites
mínimos e máximos, levará em conta a gravidade da infração, a sua
maior ou menor extensão, os meios empregados, os motivos determinantes,
os antecedentes desportivos do infrator e as circunstâncias agravantes e
atenuantes.

A ausência de motivação plausível e justificável para a conduta, a
gravidade da infração, ampliada pela circunstância de terem os fatos sido praticados em
um ambiente de recreio esportivo, de congregação comunitária e familiar, na presença,
inclusive, de crianças, bem como os meios empregados pelos demandados, evidenciam
que a pena deverá ser fixada com maior rigor no presente caso.

Em casos como o presente o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, consigna
a presente pena:

Art 185 Praticar agressão física, por fato ligado ao desporto:
I – contra pessoa vinculada ao Conselho Nacional de Esporte e à
Justiça Desportiva;
PENA: suspensão de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Efetivamente, praticar agressão física quer contra pessoa vinculada ao
Conselho Nacional de Esporte, quer contra qualquer outra, não poderia ser punida com
penalidades diferentes, até mesmo porque o bem tutelado, s.m.j., parece ser um só, a
dignidade física, o direito a saúde e o bem estar do ser humano.

As informações coligidas na sumula trazida à baila dão conta do
completo descontrole dos indiciados, que, dirigiram suas ações contra o arbitro
impiedosamente.

Ante o exposto, comprovada autoria e materialidade este Conselho de
Julgamento bem como a representação da Diretoria do Serviço de Esportes de Rio dos
Cedros resolvem PUNIR os denunciados:

I - A. DA S. C. (RG: 476....), com a SUSPENSÃO DE PARTICIPAR de
eventos promovidos pela Diretoria do Serviço de Esportes, bem como de PROIBIÇÃO
sua participação, entrada, permanência e comparecimento a todos os locais onde se
realizem eventos desportivos promovidos pela Diretoria do Serviço de Esportes de Rio
dos Cedros, bem como naqueles em que esta atue como cooperadora, PELO PERÍODO
DE ATÉ 31/12/2023.

II - V. J. S. DE L. (RG 592.....), T. DA C. M. (RG 752....) e J. A. S. (RG
042.....), com a SUSPENSÃO DE PARTICIPAR de eventos promovidos pela Diretoria
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do Serviço de Esportes, bem como de PROIBIÇÃO sua participação, entrada,
permanência e comparecimento a todos os locais onde se realizem eventos desportivos
promovidos pela Diretoria do Serviço de Esportes de Rio dos Cedros, bem como naqueles
em que esta atue como cooperadora, PELO PERÍODO DE ATÉ 31/12/2022.

Eventuais descumprimentos a presente decisão, comunique-se a autoridade
policial para adoção das medidas pertinentes.

P.R.I.A.C.-se.
Rio dos Cedros, 19 de Setembro de 2022.

Diego Ricardo Fernandes Morgana Bertelli Schlup
Membro do Conselho de Julgamento Membro do Conselho de Julgamento

Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Membro do Conselho de Julgamento


		2022-09-20T18:10:14-0300




