PROCESSO nº 27/2021
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTES: PROCURADORIA DO TDJ/RJ; SERRA MACAENSE F.C. e
GPA AUDAX RIO E.C.
RECORRIDOS: TJD/RJ e GOYTACAZ F.C.
JULGAMENTO: 11/02/2021
AUDITOR RELATOR: DR. SÉRGIO LEAL MARTINEZ.

EMENTA: NOTÍCIA DE INFRAÇÃO. ASSINATURA
FIRMADA POR DIRIGENTE SUSPENSO PELO TJD.
CAPACIDADE DO SIGNATÁRIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO EM RAZAO DA VÍCIO
SANÁVEL.

Trata-se na origem de denúncia formulada pela D. Procuradoria em
face do Goytacaz F.C., por infração ao artigo 214, do CBJD havida na
partida de futebol realizada contra o Serra Macaense F.C., em
11/11/2020, pelo Campeonato Estadual Série B1 2020, no Estádio
Eduardo Guinle, em Nova Friburgo/RJ.

De acordo com as informações da denúncia, o Goytacaz F.C. infringiu
o Regulamento Geral das Competições - RGC da FERJ, ao utilizar, de
forma irregular, o atleta Matheus Francisco Heitor da Silva na partida
supracitada.

Em sessão realizada pela Terceira Comissão Disciplinar Regional – CDR
– TJD/RJ, no dia 25/11/2020, no Auditório do Tribunal de Justiça
Desportiva, decidiu-se por unanimidade de votos pela rejeição da
preliminar da defesa do Goytacaz sobre a nulidade da Notícia de
Infração e no mérito, pela absolvição do denunciado quanto à
imputação do art. 214 do CBJD.

Contra a decisão da Comissão Disciplinar, foi interposto recurso
voluntário pela Procuradoria; pelo GPA Audax Rio E.C.; e pelo Serra
Macaense Futebol Clube ao TJD/RJ, objetivando a reforma da decisão
da Comissão Disciplinar.

Em decisão, o Pleno do TJD/RJ, em sessão de julgamento havida no dia
16 de dezembro de 2020, decidiu-se, por maioria, pelo acolhimento da
preliminar suscitada, declarando nulo todo o processo, com extinção
sem apreciação do mérito, ante à compreensão de vício insanável
contida na notícia de infração disciplinar, consistente na assinatura por
presidente do Serra Macaense durante período de suspensão
disciplinar imposta pelo TJD/RJ.

A Procuradoria da Justiça Desportiva do TJD/RJ; GPA Audax Rio E.C.; e
Serra Macaense Futebol Clube, interpuseram Recurso Voluntário com
pedido de efeito suspensivo, ao STJD, pleiteando a reforça in totum da

decisão do Pleno do TJD/RJ, de forma a condenar o Goytacaz Futebol
Clube nas penas do art. 214 do CBJD, com a perda do número máximo
de pontos obtidos uma vitória, além de deixar de ser computados os
pontos obtidos pela vitória sub judice.

O Recorrido apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento
dos recursos, com a manutenção da decisão da Comissão Disciplinar.

A Procuradoria apresentou parecer opinando pelo provimento dos
Recursos Voluntários, promovendo o retorno dos autos ao TJD
regional para enfrentamento do mérito da questão posta.

Esse é o relatório.

VOTO:
Destaco que a notícia de infração disciplinar compreende um
instrumento meramente informativo, cuja finalidade principal
consiste em levar conhecimento para às autoridades competentes
para deflagração da denúncia.

Eventual irregularidade na forma da NID não possui a prerrogativa, por
si só, de anulá-la, uma vez que a notícia de infração não se pavimenta

no rigor processual, tampouco em austeridade certa de desviar a
finalidade precípua do ato que se pretende anular.

Os elementos inteirados na notícia de infração interessam às
autoridades competentes, sendo certo que para a instauração do
procedimento disciplinar subsequente, estas procedem à devida
apuração da informação, de forma a seguir somente quando se elucida
indícios de veracidade suficientes.

Portanto, impõe-se afirmar que a finalidade da NID é mais importante
do que a forma.

A esse respeito, inclusive, cumpre repisar o que dispõe os artigos 52,
53 e 54, todos do CBJD, assim como o teor do que apreende
pacificamente a Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, no
sentido de que eventual(is) irregularidade(s) formal(is) no(s)
inquérito(s)

policial(is),

não

alcançam

o

processo

penal

correspondente.
Neste sentido:
Art. 52 - Quando prescrita determinada forma, sem
cominação de nulidade, o órgão judicante
considerará válido o ato se, realizado de outro
modo, lhe alcançar a finalidade. (Redação dada pela
Resolução CNE nº 29 de 2009).

Art. 53. A nulidade dos atos deve ser alegada na
primeira oportunidade em que couber à parte
manifestar-se nos autos e só será declarada se ficar
comprovada a inobservância ou violação dos
princípios que orientam o processo desportivo.

Art. 54. A nulidade não será declarada:
I -quando se tratar de mera inobservância de
formalidade não essencial;

Afinal, a rigidez da forma não pode sobrepor à finalidade do meritório
ato de levar à conhecimento da autoridade competente, os elementos
fáticos relevantes para a manutenção da ordem da competição.
No presente caso, a validade do ato deve ser mantida, tendo em vista
que a sua finalidade essencial restou preenchida, fato este que se
supera à determinada prescrição legal.
Referida compreensão se pauta nos artigos 188 e 277, ambos do
Código de Processo Civil, os quais norteiam o princípio da
instrumentalidade das formas. Depreende-se, portanto, por analogia
ao Processo Civil, que o ato processual, ainda que praticado de forma
diversa de sua determinação legal, deverá ser convalidado pelo juiz
caso atinja a sua finalidade essencial.

Até porque, o processo não possui um fim em si mesmo, sendo
instrumento para que possa se aplicar o direito aos respectivos

jurisdicionados, em justa atenção ao princípio constitucional da
duração razoável do processo, art. 5º, inciso LXXVIII, C.F.

PARTE DISPOSITIVA:
Pelo exposto, dou provimento aos Recursos Voluntários interpostos
pela PROCURADORIA DO TDJ/RJ; SERRA MACAENSE F.C. e GPA AUDAX
RIO E.C., para, no mérito, promover o retorno dos autos ao TJD
regional, para apreciação do mérito da questão em análise.

SÃO PAULO para o RIO DE JANEIRO, 08 de fevereiro de 2021.

___________________________________
SÉRGIO LEAL MARTINEZ
Auditor Relator do STJD

