3ª Comissão Disciplinar do STJD do Futebol
Processo n° 879/2020
Denunciados: LUIZ EDUARDO GOMES PINTO, REVSON CORDEIRO DOS SANTOS,
BAZILIO SILVESTRE DO AMARAL NETO, GABRIEL AMADIO TEIXEIRA e JOÃO FERNANDO
CORREIA BORGES

AUDITOR JULGADOR RELATOR: BRUNO TAVARES.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia formulada pela d. Procuradoria de Justiça
Desportiva em face de LUIZ EDUARDO GOMES PINTO atleta da equipe do YPIRANGA
por suposta infração ao art. 243-F, do CBJD; REVSON CORDEIRO DOS SANTOS, atleta
da equipe do YIPIRANGA por suposta infração ao art. 258,§ 2°, inciso II, do CBJD;
BAZILIO SILVESTRE DO AMARAL NETO, auxiliar técnico da equipe do PAYSANDU, por
suposta infração ao art. 258,§ 2°, inciso II, do CBJD; GABRIEL AMADIO TEIXEIRA,
auxiliar técnico da equipe do YPIRANGA, por suposta infração ao art. 258,§ 2°, inciso II,
e Art.243-F ambos do CBJD e JOÃO FERNANDO CORREIA BORGES, treinador de goleiro
da equipe do YPIRANGA, por suposta infração ao art. 243-F, do CBJD, em partida
designada para o dia 19 (dezenove) de novembro do ano próximo passado, entre as
equipes do PAYSANDU SPORT CLUB e YPIRANGA FUTEBOL CLUBE (RS), válida pela série
C do Campeonato Brasileiro de Futebol.
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A denúncia narra os fatos da seguinte maneira:
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A defesa do terceiro denunciado fez uso da palavra.

A defesa técnica dos demais denunciados apresentou defesa escrita, na
qual, em apertada síntese, sustentou que os fatos ocorridos se deram em razão da
marcação de penalidade máxima inexistente.

Foi apresentado o vídeo mencionado pela defesa, o qual, teria sido o
estopim para a conduta dos denunciados.

Esse é o relatório!

VOTO

Passando a análise do caso, verifica-se que a Procuradoria de
Justiça Desportiva requereu, na peça vestibular, a condenação do primeiro
denunciado, Sr. LUIZ EDUARDO GOMES PINTO, nas iras do art. 243-F do CBJD.

A defesa escrita apresentada não trouxe qualquer elemento de
prova que pudesse ilidir a súmula, no entanto, as palavras de baixo calão proferidas,
estão mais para desrespeitosas do que para ofensivas, não se verificando, no que foi
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descrito, dolo em ofender a honra do árbitro. Ao nosso sentir, a conduta do atleta do
YPIRANGA melhor se enquadraria na figura típica prevista no art. 258, §2º, II do CBJD.

Sendo assim, entendo que a melhor solução para o deslinde do
caso é a desclassificação para o art. 258, §2°, II, do CBJD, aplicando-se a pena mínima
de 01 (uma) partida, em razão da primariedade do denunciado, convertida em
advertência por entender ser a infração de pequena gravidade.

No tocante ao segundo denunciado, as palavras proferidas se
aproximam mais ao art.243-F, estando no limiar de infração mais grave da que consta
da denúncia. No entanto, ao contrário do que fez constar com relação a outros
denunciados, como será demonstrado a seguir, o árbitro da partida não assinalou que
se sentiu ofendido moralmente com relação a esta conduta especificamente. Portanto,
em homenagem a primariedade do denunciado, aplico a pena mínima de 01 (uma)
partida, sem a conversão em advertência, por entender ser a infração mais grave do
que aquela referente ao primeiro denunciado.

Com relação ao terceiro denunciado, Sr. BAZILIO SILVESTRE DO
AMARAL, auxiliar técnico do PAYSANDU, data máxima vênia ao ilustre subscritor da
denúncia, a conduta descrita na súmula não está abarcada pelo tipo do art.258, §2°,
inciso II do CBJD, pelo qual foi denunciado. Segundo consta no relatório da partida o
denunciado teria sido expulso por protestar e reclamar insistentemente contra o
assistente de n°01, questionando suas marcações e decisões. Ora o protesto e a
reclamação ainda que insistentes, não podem ser consideradas como infrações. O
árbitro da partida deixou de registrar quais teriam sido as palavras proferidas pelo
denunciado que, em tese, teriam sido desrespeitosas. Sendo assim não nos resta outra
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alternativa senão absolver o denunciado por ausência de elementos caracterizadores
da infração.

Já com relação ao quarto e quinto denunciados, Sr. GABRIEL
AMADIO TEIXEIRA e Sr. JOÃO FERNANDO CORREIA BORGES, respectivamente, auxiliar
técnico e preparador de goleiros do YPIRANGA, foi imputada a ambos a prática de
infração disciplinar prevista no art.243-F do CBJD.

A defesa não ilidiu a súmula, sustentando apenas que a conduta
de ambos seria decorrente da marcação de um pênalti inexistente contra o Ypiranga,
lance que, mesmo após apresentada prova de vídeo, deixou dúvidas neste julgador.

Com efeito, ainda que a defesa lograsse êxito em provar o
equívoco da arbitragem na marcação da penalidade máxima, esse fato, por si só, não
autorizaria ninguém a proferir as ofensas perpetradas contra o árbitro da partida.

As

palavras

assinaladas

são

ofensivas,

se

amoldando

perfeitamente ao tipo legal, tendo o árbitro assinalado na súmula ter se sentido
ofendido.

Em homenagem a primariedade de ambos entendo pela
aplicação da penalidade de 04 (quatro) partidas, a mínima prevista.
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Ainda com relação ao quarto denunciado, também lhe foi
imputada a infração ao art. 258,§2°, II do CBJD por reclamar acintosamente, proferindo
as seguintes palavras: “ caralho vocês erraram contra gente, não foi pênalti caralho”.

Em que pese o linguajar vulgar, não podemos nos distanciar da
realidade do que é falado dentro dos campos de futebol. Feita a ressalva, entendo que
a conduta descrita está dentro do tolerável e exigível, não configurando a prática de
infração disciplinar.

Portanto meu entendimento é pela absolvição do Sr. GABRIEL
AMADIO TEIXEIRA no tocante a imputação do art.258, §2°, II do CBJD.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Auditores Julgadores que compõem a Terceira Comissão
Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, por
unanimidade de votos, em desclassificar a infração imputada na denúncia com
relação a LUIS EDUARDO GOMES PINTO, para a infração contida no art.258,§2°,II
do CBJD e aplicar a penalidade de 01 (uma) partida de suspensão, convertida em
advertência; com relação a REVSON CORDEIRO DOS SANTOS, aplicar a
penalidade de 01 (uma) partida de suspensão sem a conversão em advertência,
pela prática da infração do art. 258,§2°,II do CBJD; em absolver BAZILIO
SILVESTRE DO AMARAL NETO da imputação da infração do art. art.258,§2°,II do
CBJD; em absolver GABRIEL AMADIO TEIXEIRA da imputação da infração
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do

