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I- Relatório
Trata-se de denúncia oferecida pela D. Procuradoria da Justiça
Desportiva contra o Vasco da Gama, por infração ao art. 206 do CBJD, e
contra o árbitro da partida, Igor Junio Benevenuto de Oliveira por infração ao
art. 266 do CBJD.
Em relação ao clube, a denúncia traz que restou registrado na
súmula da partida que o denunciado deum motivo ao atraso de 2 minutos
para o início do 2º tempo da partida, uma vez que desrespeitou o
“countdown” de 13 minutos para retorno ao campo. Sendo assim, pede a
aplicação da súmula vinculante 01/2014 deste Tribunal.
Quanto ao árbitro, alega que este deixou de preencher corretamente
a súmula da partida, ao se equivocar em relação aos horários do retorno ao
campo da partida para o 2º tempo das equipes mandante e visitante.
Ressalta que, entre outros prejuízos, o equívoco dificulta o trabalho da
Procuradoria e deste Tribunal, que precisam de provas robustas para um
correto julgamento.
É o relatório.

II- Voto
Para justificar minha decisão em relação ao denunciado Vasco da
Gama, decido por inverter a ordem do julgamento.
Sendo assim, passo a decidir em relação ao árbitro da partida.
O erro no preenchimento da súmula, apesar de pequeno e
aparentemente inofensivo, ocorreu. A súmula é o principal documento da
partida, e por muitas vezes a única prova que temos para condenar qualquer
infração, e até por isso, o CBJD lhe dá presunção de veracidade.
Não podemos admitir que um árbitro que trabalhe na série A do
Campeonato Brasileiro cometa um erro tão banal, que seria facilmente
consertado em uma rápida revisão da súmula após a edição desta.
Dessa forma, levando em conta o menor prejuízo da infração,
condeno o árbitro da partida, Igor Junio Benevenuto de Oliveira na pena
mínima do art. 266 do CBJD, convertida em advertência por força do seu
parágrafo único. Divergiu o Auditor Maurício Neves, que absolvia o
denunciado.
Em relação ao CR Vasco da Gama, apesar da presença da súmula
vinculante, entendo por bem absolve-lo da denúncia de infração ao art. 206
do CBJD por dar causa ao atraso do reinício da partida.
Faço isso por entender que não podemos levar em consideração a
súmula da partida que estava completamente errada em relação, justamente,
ao retorno das equipes para o 2º tempo da partida. Sendo assim, afasto a
presunção de veracidade da súmula em relação a esse fato.
Não tendo a nobre procuradoria ter apresentado qualquer outro tipo
de prova, não vejo como condenar o clube. Dessa forma, absolvo o clube da
denúncia por infração ao art. 206 do CBJD.

IV – Dispositivo
Por todo o exposto, decide-se:
a) por maioria de votos, advertir o árbitro Igor Junio Benevenuto de
Oliveira por infração ao art. 266 do CBJD.
b) por unanimidade, absolver o CR Vasco da Gama da denúncia por
infração ao art. 206 do CBJD.
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