3ª COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD DO FUTEBOL
PROCESSO Nº 175/2020
DENUNCIADOS:
1) SAMUEL XAVIER BRITO, atleta do CEARÁ S.C. (CE), por infração aos
Arts. 254-A e 258 do CBJD;
2) ALISON LOPES FERREIRA, atleta do SANTOS F.C. (SP), por infração ao
Art. 254 do CBJD;
3) LUAN PERES PETRONI, atleta do SANTOS F.C. (SP), por infração ao
Art. 254-A do CBJD;
4) BRUNO DE JESUS PACHECO, atleta do CEARÁ S.C. (CE), por infração
ao Art. 258 do CBJD;
5) LEANDRO CARVALHO DA SILVA, atleta do CEARÁ S.C. (CE), por
infração ao Art. 258 do CBJD;
6) AUGUSTO SERGIO FERREIRA, técnico do CEARÁ S.C. (CE), por
infração ao Art. 258 do CBJD;
7) EDUARDO GURGEL ARRUDA, dirigente do CEARÁ S.C. (CE), por
infração ao Art. 258 do CBJD;
8) VOLNEI DE MACEDO JUNIOR, dirigente do CEARÁ S.C. (CE), por
infração ao Art. 258 do CBJD;
9) JOÃO PAULO SILVA, dirigente do CEARÁ S.C. (CE), por infração ao Art.
258 do CBJD;
AUDITOR JULGADOR RELATOR: RODRIGO RAPOSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os integrantes
desta 3ª Comissão Disciplinar do STJD do Futebol, nos termos do voto do Sr. Relator.
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Inicialmente, quanto ao 1º denunciado, o atleta SAMUEL XAVIER
BRITO, da equipe do CEARÁ S.C. (CE), a denúncia narra, em resumo, o seguinte:

O referido atleta é reincidente, conforme certidão de fls. 23.
Quanto ao 2º denunciado, ALISON LOPES FERREIRA, atleta do
SANTOS F.C. (SP), a denúncia relata, em síntese, o seguinte:
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O 2º denunciado é reincidente, conforme certidão de fls. 24.
Em relação ao 3º denunciado, LUAN PERES PETRONI, atleta do
SANTOS F.C. (SP), a denúncia narra, em resumo, o seguinte:

O 2º denunciado é reincidente, conforme certidão de fls. 25.
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No tocante ao 4º denunciado, BRUNO DE JESUS PACHECO, atleta
do CEARÁ S.C. (CE), a denúncia abordou, em síntese, os seguintes aspectos:

Em relação ao 5º denunciado, LEANDRO CARVALHO DA SILVA,
atleta do CEARÁ S.C. (CE), a denúncia apresenta, em síntese, o seguinte relato:

O referido atleta é reincidente, conforme certidão de fls. 27.
Relativamente ao 6º denunciado, AUGUSTO SERGIO FERREIRA,
técnico do CEARÁ S.C. (CE), a Procuradoria da Justiça Desportiva narra, resumidamente,
o seguinte:
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O técnico 6º denunciado é primário, conforme certidão de fls. 28.
No tocante ao 7º denunciado, EDUARDO GURGEL ARRUDA,
dirigente do CEARÁ S.C. (CE), a denúncia aborda os seguintes aspectos:

Vale ressaltar que a conduta do denunciado, conforme súmula da
partida, teria ocorrido no corredor de acesso aos vestiários, em conjunto com outras
pessoas e dirigentes.
O referido denunciado é primário, conforme certidão de fls. 22.
Quanto ao 8º denunciado, VOLNEI DE MACEDO JUNIOR, dirigente
do CEARÁ S.C. (CE), a denúncia fez referência aos seguintes fatos:
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Vale ressaltar que a conduta do denunciado, conforme súmula da
partida, teria ocorrido no corredor de acesso aos vestiários, em conjunto com outras
pessoas e dirigentes.
O referido denunciado é primário, conforme certidão de fls. 22.
Por fim, quanto ao 8º denunciado, JOÃO PAULO SILVA, dirigente do
CEARÁ S.C. (CE), a Procuradoria da Justiça Despostiva relatou o seguinte:

Vale ressaltar que a conduta do denunciado, conforme súmula da
partida, teria ocorrido no corredor de acesso aos vestiários, em conjunto com outras
pessoas e dirigentes.
O referido denunciado é primário, conforme certidão de fls. 22.
Iniciada a sessão de julgamento no dia 07/10/2020, foram produzidas,
inicialmente, provas de vídeo.
Na sequência, foi tomado o depoimento pessoal do atleta Luan Peres, 3º
denunciado, que resumidamente salientou que o empurrão teria ocorrido para “apartar uma
possível briga maior”, ao pular o atleta Marinho, e que o atleta adversário, no caso o 1º
denunciado, teria “valorizado a queda”.
Posteriormente, ouviu-se o atleta 1º denunciado, Samuel Xavier, quando
negou ter dado um soco no atleta Luan Peres, e que logo após levantar foi surpreendido
com um empurrão do referido atleta adversário. Além disso, quanto a suposta ofensa à
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equipe de arbitragem, negou a imputação e disse, ainda, que sequer presenciou discussão na
entrada do vestiário.
Em seguida, foi tomado o depoimento do Sr. JORGE VOLNEI DE
MACEDO JUNIOR, 8o denunciado, que disse ser Diretor Executivo de futebol do
CEARÁ S.C. e que no momento dos fatos sequer se encontrava no local, eis que, logo após
o jogo, se reuniu com um dirigente do SANTOS em sala ao lado, para discutir o percentual
dos direitos econômicos da venda do atleta Everson e que não teria presenciado, tampouco
participado de confusão alguma com a arbitragem, não tendo proferido nenhum
xingamento.
Ato contínuo, foi tomado o depoimento do Sr. JOÃO PAULO SILVA,
9o denunciado que, inquirido, salientou ser diretor financeiro do CEARÁ S.C., e que
realmente estava no local, onde havia muitas pessoas, acompanhado do Sr. EDUARDO
GURGEL ARRUDA, sem a presença do Sr. JORGE VOLNEI DE MACEDO JUNIOR.
Disse, também, que causa estranheza ter sido identificado, pois usava mascara e de fato não
proferiu nenhum xingamento contra o árbitro da partida. A propósito, disse que alguns
membros do departamento de comunicação do clube estavam realmente nervosos, mas que
não conseguiu precisar os xingamentos proferidos, tampouco as pessoas, eis que eram
várias, incluindo diversos policiais. Também salientou que o atleta SAMUEL XAVIER não
se encontrava no local, eis que no momento realizava tratamento de gelo em sala próxima.
Posteriormente, foi tomado o depoimento do Sr. EDUARDO
GURGEL ARRUDA, 7o denunciado, que inquirido, disse que realmente estava no local e
que os Srs. JORGE VOLNEI DE MACEDO JUNIOR e SAMUEL XAVIER não se
encontravam no local. Que realmente havia várias pessoas no local e que seu nome
somente foi incluído na súmula porque é diretor do clube e que não proferiu nenhum
xingamento. Que não conseguiu identificar nenhum xingamento ou palavrão proferido,
mas apenas críticas contra a equipe de arbitragem.
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Ato contínuo, o julgamento foi suspenso, para intimar o árbitro da
partida, que por um lapso deixou de ser intimado, bem como o delegado da partida, como
prova do juízo.
Em continuação, na sessão de instrução e julgamento realizada no dia
21/10/2020, foi ouvido, primeiramente, o árbitro da partida, Sr. Wagner Reway que
inquirido, relatou ter sido agredido verbalmente e que, se não fosse o policiamento, acredita
que teria sido agredido fisicamente. Além disso, o árbitro relatou que o atleta 1º
denunciado, bem como os dirigentes 7º, 8º e 9º denunciados, foram os únicos
identificados, que não conhece fisicamente os dirigentes, que geralmente faz busca por
fotos ou se utiliza do delegado da partida para identificar. Que no caso identificou com
clareza os denunciados com ajuda do delegado da partida, através de fotos. Que Samuel
Xavier, 1º denunciado, estava com os dirigentes e também proferiu os xingamentos. Que
tem 100% de certeza de certeza que os denunciados o xingaram.
Na sequência, ocorreu a oitiva do árbitro assistente, Sr. Kildenn Tadeu
Lucena, quando o mesmo, em resumo, ratificou integralmente o depoimento prestado pelo
árbitro da partida, Sr. Wagner Reway.
Por fim, no dia 28/10/2020 foi ouvido, também na qualidade de
testemunha, o delegado da partida, Sr. Antonio Alber, que inquirido disse que, quando se
dirigiu ao vestiário, o árbitro já estava passando no corredor, já observou o árbitro
entrando em seu vestiário e que estava um pouco distante do árbitro, cerca de 30 metros.
Além disso, que passou pelas pessoas da equipe do Ceará, umas 7 ou 8, e que identificou
apenas o Jean, do staff do clube, e outra pessoa que cuida dos materiais, e que não viu os
diretores denunciados no local, até porque nem os conhece. Que não escutou nenhum
xingamento, mas apenas reclamações contra a equipe de arbitragem, até porque eram várias
pessoas gritando ao mesmo tempo. Que não auxiliou o árbitro na identificação dos
denunciados. Que não relatou nada ao árbitro sobre a identificação das pessoas, até porque
estava atrás do árbitro e do policiamento, com distancia de aproximadamente 30 metros.
Que desconhece quem possa ter ajudado o árbitro a identificar as pessoas que o xingaram.
Por fim, disse que nem o atleta viu no local e que o árbitro nada comentou sobre os fatos.
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É o relatório.
Encerrada a longa instrução processual e diante do vasto número de
denunciados, para melhor facilitar a compreensão, optou-se por dividir o julgamento em
dois fatos: os ocorridos no campo de jogo e os ocorridos no vestiário. Pois bem:
1)

Quanto às infrações ocorridas no campo de jogo:

1.1.

Quanto ao 1º denunciado: Samuel Xavier:
O que se viu das provas produzidas foi um atleta extremamente nervoso,

inclusive intimidando agressivamente o atleta adversário e, quanto ao fato descrito na
súmula, vislumbrou-se uma tentativa de proteção ao ser empurrado pelo atleta Luan Peres,
3º denunciado.
A conduta do atleta, diferentemente do consignado na denúncia, não se
amolda ao Art. 254-A do CBJD, eis que não houve agressão, mas a um ato de hostilidade,
diante do nervosismo do mesmo e do empurrão sofrido.
Assim, não tendo havido um ato deliberado de praticar agressão física,
reclassifica-se a conduta para o Art. 250 do CBJD, aplicando uma partida de suspensão.

1.2. Quanto ao 2º denunciado: Alisson Lopes Ferreira:
Vislumbrando a prova de vídeo não possível verificar intenção de
praticar jogada violenta. Tratou-se, verdadeiramente, de uma disputa normal pela bola, no
alto, sem qualquer agressividade ou desproporcionalidade. Fato é que o 2º denunciado é
mais alto do que o atleta adversário e apenas por essa razão o atingiu, acidentalmente.
Desta feita, não possível verificar a infração disciplinar prevista no Art.
254 do CBJD, razão pela qual absolve-se o atleta.

Rua Uruguaiana 55 , 10º andar / sala 1002– Centro – RJ, CEP 20050-094
E-mail: stjd@cbf.com.br | www.stjd.org.br | + 55 21 30356200

1.3 – Quanto ao 3º denunciado: Luan Peres Petroni:
O que se verificou das imagens foi um violento empurrão contra o 1º denunciado,
absolutamente fora de qualquer padrão de razoabilidade. Aliás, a justificativa apresentada
pelo 3º denunciado, em sede de depoimento pessoal, se mostrou absurda, eis não ser crível
argumentar que o empurrão somente ocorreu na tentativa tentar pular o atleta Marinho,
para evitar uma briga maior.
Lado outro, apesar da violência e nervosismo verificados, não se tratou de agressão física,
mas de ato de hostilidade, previsto no Art. 250 do CBJD, razão pela qual desclassifica-se a
conduta para o referido dispositivo legal, condenando-se, por maioria de votos, a 2 (duas)
partidas de suspensão.

1.4 – Quanto ao 4º denunciado: Bruno de Jesus Pacheco:

Inicialmente, quanto a infração ao Art. 258 do CBJD pelo simples fato de ter recebido dois
cartões amarelos, entende-se não ser cabível qualquer punição, eis que o mero ato de
receber a duplicidade de advertências não significa, automaticamente, infração disciplinar.
Lado outro, em relação a conduta descrita na súmula, relativamente ao chute contra a
garrafa de água, deve-se observar que não existe prova de que tal fato se deu como forma
de se rebelar contra a equipe de arbitragem ou um mero inconformismo contra si mesmo.
De qualquer forma, tal conduta é reprovável, até porque pode desencadear outros fatos
infracionais, razão pela qual entende-se ter havido a infração disciplinar prevista no Art.
258 do CBJD, suspendendo-o a 1 (uma) partida de suspensão, até porque não se
vislumbrou maior gravidade na conduta.
1.5 – Quanto ao 5º denunciado: Leandro Carvalho:
Verifica-se da súmula da partida que a descrição da conduta do denunciado é
absolutamente lacônica e imprecisa. O árbitro não relatou como se deu a reclamação, os
dizeres do atleta, de qual forma, etc.
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Neste contexto, inexiste relato mínimo capaz de possibilitar a avaliação da conduta do
atleta, se desrespeitosa ou não. Observa-se, ainda, ter sido o árbitro muito detalhista em
relação a alguns fatos e muito pouco em relação a esse.
Desta feita, inexistindo base fática que sustente a imputação no Art. 258 do CBJD, absolvese o atleta.
1.6 – Quanto ao técnico Augusto Sergio Ferreira:
Verifica-se das provas produzidas que o 6º denunciado ultrapassou o limite permitido pela
legislação desportiva quanto à reclamação, que pode ser lícita, desde que respeitosa.
O denunciado denominou o árbitro da partida de incompetente, no centro do campo de
jogo, o que certamente configura a infração disciplinar prevista no Art. 258 do CBJD.
Aliás, por ser técnico e, ainda mais se tratando de uma partida tumultuada, deveria ser
técnico dar o exemplo e buscar acalmar os ânimos. No entanto, fez o contrário, de modo
que a reprimenda de suspensão de 1 (uma) partida, por infração ao Art. 258 do CBJD, se
mostra razoável.

2)

Quanto as infrações ocorridas no vestiário:

A súmula da partida apresenta relato de uma grande confusão no corredor do vestiário,
conforme abaixo:

Durante a longa instrução processual, foram ouvidos o 1º denunciado,
os dirigentes 7º, 8º e 9º denunciados, que negaram os fatos, conforme ressaltado no
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relatório do presente acórdão. Aliás, o Sr. JORGE VOLNEI DE MACEDO JUNIOR, 8o
denunciado, afirmou que sequer se encontrava no local no momento dos fatos.
Também foi ouvido o árbitro da partida, que reiterou os termos
constantes da súmula e acrescentou que identificou os denunciados com ajuda do
delegado da partida, através de fotos e que Samuel Xavier, 1º denunciado, estava
com os dirigentes e também proferiu os xingamentos. Ou seja, o Delegado da partida,
segundo a versão do árbitro, teve papel preponderante, eis que teria sido a pessoa que
realizou a identificação dos denunciados, até porque, conforme afirmado no depoimento, o
árbitro sequer conhecia os denunciados.
No entanto, também foi ouvido o delegado da partida, Sr. Antonio
Alber, que afirmou não ter escutado nenhum xingamento, mas apenas reclamações contra a
equipe de arbitragem, até porque eram várias pessoas gritando ao mesmo tempo e,
principalmente, que não auxiliou o árbitro na identificação dos denunciados,
contrariando a versão apresentada pelo árbitro e seu assistente.
Diante do cenário, havendo dúvidas quanto a autoria da infração
disciplinar, dúvida essa lastreada nos depoimentos dos denunciados e,
principalmente

na

contradição

entre

os

depoimentos

das

testemunhas,

especialmente do árbitro e do delegado da partida, outra solução não resta senão a
absolvição do 1º, 7º, 8º e 9º denunciados, quanto as imputações ao Art. 258 do
CBJD.
Isto posto, por maioria de votos, suspender (i) por 01 partida, Samuel
Xavier Brito, atleta do Ceará, por infração ao Art. 250 e absolvê-lo ainda quanto a
imputação ao Art. 258, todos do CBJD; (ii) absolver Alison Lopes Ferreira, atleta do
Santos, quanto à imputação ao Art. 254 do CBJD; (iii) suspender por 02 partidas, Luan
Peres Petroni, atleta do Santos, por infração ao Art. 250 do CBJD; (iv) suspender por 01
partida, convertida em advertência, Bruno de Jesus Pacheco, atleta do Ceará, por incurso
no Art. 258 § 1º do CBJD; (v) por unanimidade de votos, absolver Leandro Carvalho da
Silva, atleta do Ceará, quanto à imputação ao Art. 258 do CBJD; (vi) suspender por 01
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partida, Augusto Sérgio Ferreira, técnico do Ceará, por infração ao Art. 258 do CBJD; (vii)
por maioria de votos, absolver Eduardo Gurgel Arruda, Diretor de Futebol do Ceará,
Volnei de Macedo Junior, Gerente de Futebol do Ceará e Joao Paulo Silva, Administrador
do Ceará, todos quanto à imputação ao Art. 258 do CBJD.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020.

Rodrigo Moraes Mendonça Raposo
Auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol
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