3a COMISSÃO DISCIPLINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DESPORTIVA DO FUTEBOL

PROCESSO n° 328/2021

DENUNCIADOS:

EDUARDO HIGINO DA SILVA
UBERLANDIA ESPORTE CLUBE
RIO BRANCO ATLÉTICO CLUBE

AUDITOR RELATOR:

ALEXANDRE BECK MONGUILHOTT

RELATÓRIO
Partida realizada em 12 de junho de 2021 envolvendo as equipes Uberlândia Esporte
Clube (MG) e Rio Branco Atlético Clube (ES), categoria profissional, Campeonato
Brasileiro da Série D onde consta no relatório do árbitro a expulsão do atleta Eduardo
Higino da Silva vazada nos seguintes termos:

Diante desse relatório a Procuradoria de Justiça Desportiva atuante junto a esta
Comissão entendeu por denunciar o atleta do Uberlândia como incurso nas penas do
art. 250 do CBJD – Ato desleal ou hostil.
A Procuradoria também promoveu denúncia em face das equipes por darem causa ao
atraso no reinício do jogo pretendendo a condenação por violação ao contido no art.
206 do CBJD, também com fulcro no relatório do árbitro:
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O atleta não possuía antecedentes e a equipe Uberlândia tecnicamente primária, por
sua vez a equipe Rio Branco é reincidente.
Não foram produzidas provas e funcionou na defesa da equipe capixaba a Dra. Bárbara
Petrucci, ao término do julgamento foi requerida a lavratura de Acórdão pelo
representante da Procuradoria de Justiça Desportiva.
VOTO
Sendo a súmula a única evidência analisada é indispensável que traga elementos
suficientes ao convencimento dos julgadores o que não se apresenta no caso da
denúncia do atleta em análise.
A descrição apresentada pelo árbitro não demonstra a existência de infração disciplinar,
na acepção do conceito contido no art. 250, § 1º, I do CBJD visto que “arremate
prometedor” ou “uso dos braços” são infrações a regra do jogo, poranto passíveis de
punição no âmbito da partida, mas no entendimento desse relator não se traduzem em
infrações disciplinares, motivo pelo qual não merece prosperar a denúncia diante da
atipicidade da conduta, na melhor leitura do art. 156 codificado.
Por sua vez o atraso no reinício da partida está claramente demonstrado e apesar de
pequena diferença quanto ao tempo de retorno de cada equipe, o que poderia prima
facie resultar em violação ao contido no art. 191 do CBJD, entretanto restou consignado
pelo árbitro que ambas equipes concorreram para o atraso no início do segundo tempo
de jogo, ou seja, violação ao art. 206 conforme inclusive sumulado na vinculante
001/2014.
Poderia restar alguma controvérsia no valor final da condenação diante da primariedade
de uma e reincidência de outra equipe mas pelo cenário pandêmico atual a regra
estipulada é a minoração das condenações, mormente nas divisões inferiores, o que
restou motivando a fixação no mínimo do tipo para as duas equipes (R$ 100/min).
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ACÓRDÃO
Após regular processamento e observadas as formalidades ACORDAM os Auditores por
UNANIMIDADE de votos em ABSOLVER o atleta Eduardo Higino da Silva por atipicidade
de conduta e CONDENAR as equipes Uberlândia Esporte Clube (MG) e Rio Branco
Atlético Clube (ES) por violação ao art. 206 do CBJD fixando a pena em R$ 200,00
(duzentos reais) para cada equipe devendo comprovar nos autos o recolhimento no
prazo de praxe.

De Florianópolis para o Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.

Alexandre Beck Monguilhott
Auditor Relator
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