SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL
COMISSÃO DISCIPLINAR FEMININA

Processo nº 082/2021
Classe: Denúncia
Denunciante: Procuradoria de Justiça Desportiva do STJD do Futebol
Denunciados: Matheus Rodrigues de Araújo, nutricionista do Ceará SC/CE
Relatora: Mariana Santos de Brito

RELATÓRIO

1- Cuida-se de Denúncia ofertada pela D. PGJD em face de
Matheus Rodrigues de Araújo, nutricionista do Ceará/CE,
incurso no Art. 243-F e 258-B do CBJD n/f Art. 184 do mesmo
Códex jusdesportivo; com base no que consta na Súmula da
partida havida em 20/12/2020, pelo Campeonato Brasileiro
de Futebol Feminino – A2, a seguinte informação “informo
que ao término da partida houve invasão de campo por
parte de alguns membros da comissão técnica do ceará sc,
vindo

ao

encontro

da

equipe

de

arbitragem,

e

extremamente alterado, o membro de comissão Matheus
rodrigues araujo, identificado como nutricionista, dirigiu-se
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a equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras:
bando de vagabundos, vocês são maus-caracteres, seus
filhos da puta, bando de ladrões, vão se fuder, vão tomar no
cu, eu lhes conheço seus safados, vou pegar vocês, eu e
minha equipe nos sentimos ofendidos em nossa honra....”;
2- Os termos da denuncia são ratificados pela Súmula acostados
aos autos de fls09-11.
3- Às fls. 08 que se refere a certidão de antecedentes do
denunciado, certifica que o mesmo não possui nenhuma
condenação neste Tribunal.

4- Depoimento pessoal do denunciado
5- Citados e intimados, pela defesa do Ceará SC – Dra. Patricia
Saleão fez uso da palavra e apresentou defesa oral.
6- Defesa requereu Lavratura de Acórdão.

É o relatório do essencial.

EMENTA
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL FEMININO A22020. PROCESSO DISCIPLINAR. NUTRICIONISTA- OFENSA
À HONRA DO ÁRBITRO. ART. 234-F, §1º DO CBJDINVASÃO ART 258-B, CONSUNÇÃO- CONCURSO FORMAL-.
DENUNCIADO NUTRICIONISTA- PRIMÁRIO.
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ACORDÃO
“Por maioria de votos, suspender por 04 partidas e multa de R$500,00 (quinhentos reais)
Matheus Rodrigues de Araújo, Nutricionista do Ceará/CE, por infração ao Art. 243-F do CBJD e,
por maioria de votos, absorver o Art. 258-B n/f do Art. 183, ambos do CBJD, contra os votos
das Auditoras Dras Nathália Campos que o suspendia por 6 partidas e multa de R$500,00,
sendo 01 partida, por infração ao Art. 258-B e 5 partidas e multa de R$500,00, por infração ao
Art.243-F§1º do CBJD e Janine Couto que o suspendia por 05 partidas e multa de R$500,00,
sendo 01 partida por infração ao Art. 258-B do CBJD e 04 partidas e multa de R$500,00,por
infração ao Art. 243-F do CBJD.”

VOTO

A procuradoria denunciou o nutricionista em face do art. 243-F do CBJD, que
estabelece:
Art. 243-F. Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado
diretamente ao desporto. (Incluído pela Resolução CNE nº 29de
2009).
PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil
reais), e suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes,
se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou
membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a
noventa dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural
submetida a este Código. (Incluído pela Resolução CNE nº 29
de2009).
§ 1º Se a ação for praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador,
médico ou membro da comissão técnica, contra árbitros,
assistentes ou demais membros de equipe de arbitragem, a pena
mínima será de suspensão por quatro partidas. (Incluído pela
Resolução CNE nº 29 de 2009).
§ 2º Para todos os efeitos, o árbitro e seus auxiliares são
considerados em função desde a escalação até o término do prazo
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fixado para a entrega dos documentos da competição na entidade
(Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009).

Bem como por infração ao Art. 258-B do CBJD, o qual tem a seguinte redação:

Art. 258-B. Invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local
da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive
no intervalo regulamentar. (Incluído pela Resolução CNE nº29 de
2009).
PENA: suspensão de uma a três partidas, provas ou equivalentes, se
praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou
membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze
acento e oitenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa
natural submetida a este Código. (Incluído pela Resolução CNE nº
29 de2009).
§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão
pela de advertência se a infração for de pequena gravidade. (Incluído
pela Resolução CNE nº 29 de 2009).
§ 2º Considera-se invasão o ingresso nos locais mencionados no
caput sem a necessária autorização. (Incluído pela Resolução CNE
nº 29 de 2009).

1. Art. 243-F

Com relação à conduta de ofensa á honra da arbitragem, cabe uma pequena reflexão
se a mesma amolda-se ou não ao preconizado no Art. 243-F, tal qual colimado pela
Procuradoria.
Interessante assentarmos que esta questão da ofensa à honra possui um grau de
subjetividade bastante elevado, ao passo que o julgador deve analisar todas as
premissas inseridas no fato para avaliar se de fato houve o cometimento desta
infração.
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Aliado a isso, mister aclarar que a responsabilidade do julgador é deveras considerável,
visto que há o risco de se banalizar este importante instituto caso se dê provimento às
inúmeras denúncias que chegam nesta corte com reclamações em face da arbitragem.
Há ainda que se sopesar o fato de que, por ser uma infração que, em tese atinge a
dignidade, o decoro, a reputação de outrem, requer minimamente que se tenha uma
manifestação o ofendido, não sendo esta todavia uma condição sine qua non para a
configuração da infração, mas algo que corrobora e reforça a tese.
Da análise dos autos verificamos que este membro da comissão técnica foi muito além
de uma exasperação, um desabafo ou uma reclamação por algum insucesso de sua
equipe, o que poderia até mesmo a nos levar a pensar em algo contrário à ética e a
disciplina desportiva.
A conduta narrada pelo árbitro da partida é bastante contundente e tem nos
apresenta o inequívoco desejo do denunciado de ofender e ultrajar os membros da
arbitragem, pois não só proferiu palavras de baixo calão que por si só já atentam
contra a dignidade do ofendido, mas ainda os chama de “MAUS-CARACTERES”,
enfatizando que os conhece e que ainda iria pegá-los!
Vemos neste caso uma conduta deletéria e reprovável, notadamente por tratar-se de
um membro de comissão técnica, o qual deveria ser o exemplo, o paradigma para as
atletas.
A Procuradoria caminhou bem ao denunciar o sr Matheus Araújo por ofensa à honra,
sobretudo por que ao final do relato arbitral há a declaração inquestionável de que os
apitadores foram ofendidos em sua honra, conforme lemos no trecho da súmula “...eu
e minha equipe nos sentimos ofendidos em nossa honra....”, de modo que resta
clarividente o desejo do denunciado em atingir a honra subjetiva da arbitragem, bem
como o fato de ter atingido seu objetivo, eis que a arbitragem informa que sentiram-se
atacados em sua dignidade e seu decoro.
Importante destacar que não resta patente o dolo do denunciado, pressuposto
necessário daquele que tem intenção de ofender a outrem, notadamente por uma
questão ligada à função desempenhada pelo árbitro.
Sem olvidar que a Procuradoria também poderia ter denunciado o nutricionista pela
Ameaça, a qual está tipificada no Art. 243-C, o que não seria nenhum exagero.
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No entanto, levando em consideração o que foi apresentado na exordial, e que não foi
derruído pela defesa, recebo a presente denúncia em face do sr Matheus Araujo por
infração ao art. 243-F e, por estarem reunidos todos os elementos do tipo infracional,
CONDENO O MESMO à pena de 4 (quatro) partidas de suspensão e R$ 1.000,00 de
multa.
Todavia, levando em consideração ser o denunciados merecedor das benesses do Art.
182, fixo a pena em concreto em 2 partidas de suspensão e multa de R$ 500,00, a qual
deve ser recolhida no prazo de 07 dias em secretaria, sob pena de infração ao 223 do
CBJD.
2. Art. 258-B
A Procuradoria de justiça desportiva também denuncia o sr Matheus araujo pela
invasão de campo, pugnando seja o mesmo condenado em ambos artigos e que as
penas sejam somadas, consoante redação do Art. 184 do CBJD.
No que tange à conduta prevista no Art. 258-B do CBJD, cabe uma análise do objetivo
alvitrado pelo denunciado, pois o mesmo ao invadir o campo de jogo teria nesta
conduta seu alvo definitivo, ou intencionava outra coisa?
Neste contexto, faz-se mister analisarmos todo o contexto, pois restou de forma clara
que o alvo do denunciado era ofender e atingir a dignidade da arbitragem, tendo
adentrado ao gramado para atingir este fim.
Em função disso, devemos averiguar se é cabível a cumulação de sanções como a
alvitrada pelo parquet, posto que a entrada em campo fora a conduta meio, sem a
qual ele não teria alcançado seu real objetivo.
Em uma analogia com o direito penal, apenas para fins didáticos, temos que a invasão
de campo seria o intercriminis, isto é, o crime meio. Trazendo ainda um exemplo,
verificamos que a pessoa que falsifica uma identidade e comete o crime de estelionato
será processa e julgada pelo crime de estelionato, pois aplica-se no caso o princípio da
consunção, ou da absorção.
No caso em comento se infere que houve apenas uma conduta, a qual se desdobrou
em 2 resultados, eis que a conduta fora de xingar, ofender, atacar a honra, sendo que
para isso adentrou ao gramado para poder perfectibilizar seu intento.
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Destarte, em observância ao PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, bem como ao notório
CONCURSO FORMAL havido neste caso, muito embora seja inequívoco que houve a
invasão, entendo que esta, com base no art. 183 do CBJD foi absorvida pela ofensa à
honra, de modo que CONDENO o denunciado à 1 partida de suspensão pela invasão, a
qual não será somada, pois foi absorvida pela pena aplicada no Art. 243-F, isto é, 2
(duas) partidas de suspensão.
Portanto, CONDENO o Sr. Matheus Araujo a 4 (quatro) partidas de suspensão e mais
R$ 500,00 (quinhentos reais) de multa por infração ao Art. 243-F e infração ao Art.
258-B, aplicando neste caso o Art. 183 (concurso formal) do CBJD.

De Porto Alegre/RS para o Rio de Janeiro/RJ, 18 de março de 2021.

Mariana Santos de Brito
Auditora Relatora
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