Processo - 652/2021
Relator: Flavia de Almeida de Oliveira Zanini
Partida Bahia / BA X Corinthians / SP

Data: 17/07/2021 Horário: 8h Estádio: CT do Clube Atlético Sorocaba 1 / Sorocaba
Denunciante: Procuradoria de Justiça Desportiva
Denunciados:


Norma de Souza Silva, assistente técnica da equipe do Bahia/BA, por infração
ao artigo 258, caput do CBJD



Jamille Oliveira Agapito dos Santos, atleta nº 06 da equipe do Bahia/BA, por
infração ao artigo 254-A e artigo 257 do CBJD.



Isabella Cruz de Souza Silva, atleta nº 62 da equipe do Corinthians/SP, por
infração ao artigo 254-A e artigo 257 do CBJD.



Jessica Ferreira da Silva, atleta nº 13 da equipe do Corinthians/SP, por infração
ao artigo 254-A e artigo 257 do CBJD.



Daise Santos de Souza, atleta nº 22 da equipe do Corinthians/SP, por infração
ao artigo 250 , caput do CBJD.



Yasmim de Jesus Conceição, atleta nº 17 da equipe do Bahia/BA, por infração
aos artigos 243-F, 254-A e 257, todos do CBJD.

EMENTA
CONDUTA CONTRÁRIA À DISCIPLINA OU À
ÉTICA DESPORTIVA. PRATICAR AGRESSÃO
FÍSICA DURANTE A PARTIDA. PARTICIPAR DE
RIXA, CONFLITO OU TUMULTO, DURANTE A
PARTIDA. ATO DESLEAL OU HOSTIL
DURANTE A PARTIDA. OFENDER ALGUÉM
EM SUA HONRA, POR FATO RELACIONADO
DIRETAMENTE AO DESPORTO.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo supra epigrafado, em que constam
como partes as acima indicadas, acordam as Auditoras que compõem a Sexta Comissão
Disciplinar desse E. STJD: Rejeitada a preliminar de prescrição requerido pela defesa do
EC Bahia e SC Corinthians; quanto ao mérito, Jamille Oliveira Agapito dos Santos: Por
maioria de votos, suspensa por 7 partidas por infração ao Art. 257 n/f do Art. 183, ambos
do CBJD, contra os votos da Auditora. Dra. Nathalia Álvares Campos Fontão que a
suspendia por 3 partidas por infração ao Art. 257 n/f do Art. 183 combinado com o Art.
182, todos do CBJD e Presidente que a suspendia por 6 partidas por infração ao Art. 257
n/f do 183, ambos do CBJD; Daise Santos de Souza: Por unanimidade de votos, suspensa
por 1 partida convertida em advertência.; Isabella Cruz de Souza Silva: Por maioria de
votos, suspensa por 7 partidas por infração ao Art. 257 n/f do Art. 183, ambos do CBJD,
contra o voto da Auditora Dra. Nathalia Álvares Campos Fontão que a suspendia por 3
partidas por infração ao Art. 257 n/f do Art. 183 combinado com o Art. 182, todos do
CBJD; Yasmim de Jesus Conceição: Por maioria de votos, suspensa por 7 partidas, sendo
01 partida por infração ao Art. 258, face a desclassificação do Art. 243-F, contra o voto
da Relatora que absolvia e, suspensa por mais 6 partidas, por infração ao Art. 257 n/f do
Art. 183, contra o voto da Auditora Dra. Nathalia Álvares Campos Fontão, que suspendia
por 03 partidas por infração ao Art. 257 n/f do Art. 183 combinado com o Art. 182, todos
do CBJD; Jessica Ferreira da Silva: Por maioria de votos, suspensa por 7 partidas por
infração ao Art. 257 n/f do 183, ambos do CBJD, contra os votos da Relatora Dra.
Nathalia Álvares Campos Fontão que a suspendia por 3 partidas por infração ao Art. 257
n/f do Art. 183 combinado com o Art. 182, todos do CBJD e Presidente que a suspendia
por 6 partidas por infração ao Art. 257 n/f do Art. 183, ambos do CBJD; Norma de Souza
Silva: Por maioria de votos, suspensa por 1 partida por infração ao Art. 258 do CBJD
contra o voto da Auditora Relatora Dra. Flavia de Almeida Zanini que a suspendia por 2
partidas por infração ao Art. 258 do CBJD.

RELATÓRIO
Trata-se de Denúncia ofertada pela D. Procuradoria de Justiça Desportiva do STJD, por
fatos ocasionados na partida realizada
DENUNCIADOS:


Norma de Souza Silva, assistente técnica da equipe do Bahia/BA, por infração ao
artigo 258, caput do CBJD. Não tem antecentes.
FATOS A denunciada foi expulsa diretamente com o cartão vermelho quando,
após o término da partida, adentrou o campo de jogo e se dirigiu a equipe de
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arbitragem, batendo palmas de forma irônica, aplaudindo a atuação dos árbitros
durante a partida


Jamille Oliveira Agapito dos Santos, atleta nº 06 da equipe do Bahia/BA, por
infração ao artigo 254-A e artigo 257 do CBJD. Atleta absolvida pello 250 dia
16/04/21
Atleta Jamille: atingiu com socos e empurrões a sua adversária, atleta nº 13 –
Jéssica Ferreira. Ainda, arremessou um copo de água na direção do tumulto que,
por sorte, não atingiu ninguém.



Isabella Cruz de Souza Silva, atleta nº 62 da equipe do Corinthians/SP, por
infração ao artigo 254-A e artigo 257 do CBJD. Não antecedentes
Atleta Isabella: segundo a súmula, teria iniciado o tumulto, proferindo
empurrões em suas adversárias.



Jessica Ferreira da Silva, atleta nº 13 da equipe do Corinthians/SP, por infração
ao artigo 254-A e artigo 257 do CBJD. Não antecedentes.
Segundo a súmula, houve uma confusão generalizada após o término da partida
envolvendo as atletas. O tumulto foi tão grande que o árbitro relata não ter tido
a oportunidade de apresentar os cartões naquele momento. Todas as três atletas
acima foram expulsas diretamente com o cartão vermelho. Individualização das
condutas segundo a súmula:
Atleta Jéssica: durante o tumulto, revidou os socos da atleta Jamille



Daise Santos de Souza, atleta nº 22 da equipe do Corinthians/SP, por infração ao
artigo 250 , caput do CBJD.
FATOS A denunciada foi expulsa diretamente com o cartão vermelho, aos 22`
(vinte e dois minutos) do primeiro tempo de jogo, quando segurou sua
adversária, impedindo uma chance clara de gol.



Yasmim de Jesus Conceição, atleta nº 17 da equipe do Bahia/BA, por infração aos
artigos 243-F, 254-A e 257, todos do CBJD. Não possui antecedentes
FATOS Segundo a súmula da partida, a atleta foi expulsa, diretamente com o
cartão vermelho, aos 39`(trinta e nove minutos) do segundo tempo de jogo, por
protestar de forma grosseira e ofensiva contra as decisões da arbitragem, após
a marcação de impedimento contra sua equipe, proferindo as seguintes palavras
a mim, árbitra da partida : "Sua desgraçada, vai tomar no seu cú, filha da puta.”
Após o término da partida, a denunciada, já expulsa, invadiu o campo de jogo,
durante o tumulto narrado acima e trocou empurrões com suas adversárias.
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Preliminarmente, foi rejeitada a preliminar de prescrição requerido pela defesa
do EC Bahia e SC Corinthians.
Quanto ao mérito:
→ Jamille Oliveira Agapito dos Santos: Por maioria de votos, suspensa por 7
partidas por infração ao Art. 257 n/f do Art. 183, ambos do CBJD, contra os votos
da Auditora. Dra. Nathalia Álvares Campos Fontão que a suspendia por 3 partidas
por infração ao Art. 257 n/f do Art. 183 combinado com o Art. 182, todos do CBJD
e Presidente que a suspendia por 6 partidas por infração ao Art. 257 n/f do 183,
ambos do CBJD.
→ Daise Santos de Souza: Por unanimidade de votos, suspensa por 1 partida
convertida em advertência.
→ Isabella Cruz de Souza Silva: Por maioria de votos, suspensa por 7 partidas por
infração ao Art. 257 n/f do Art. 183, ambos do CBJD, contra o voto da Auditora
Dra. Nathalia Álvares Campos Fontão que a suspendia por 3 partidas por infração
ao Art. 257 n/f do Art. 183 combinado com o Art. 182, todos do CBJD.
→ Yasmim de Jesus Conceição: Por maioria de votos, suspensa por 7 partidas,
sendo 01 partida por infração ao Art. 258, face a desclassificação do Art. 243-F,
contra o voto da Relatora que absolvia e, suspensa por mais 6 partidas, por
infração ao Art. 257 n/f do Art. 183, contra o voto da Auditora Dra. Nathalia
Álvares Campos Fontão, que suspendia por 03 partidas por infração ao Art. 257
n/f do Art. 183 combinado com o Art. 182, todos do CBJD.;
→ Jessica Ferreira da Silva: Por maioria de votos, suspensa por 7 partidas por
infração ao Art. 257 n/f do 183, ambos do CBJD, contra os votos da Relatora Dra.
Nathalia Álvares Campos Fontão que a suspendia por 3 partidas por infração ao
Art. 257 n/f do Art. 183 combinado com o Art. 182, todos do CBJD e Presidente
que a suspendia por 6 partidas por infração ao Art. 257 n/f do Art. 183, ambos
do CBJD;
→ Norma de Souza Silva: Por maioria de votos, suspensa por 1 partida por
infração ao Art. 258 do CBJD contra o voto da Auditora Relatora Dra. Flavia de
Almeida Zanini que a suspendia por 2 partidas por infração ao Art. 258 do CBJD.

Jamille Oliveira Agapito dos Santos: Funcionou em sua defesa, Dr. Milton Jordão.
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Daise Santos de Souza: Funcionou em sua defesa, Dr. João Zanforlin, que apresentou
prova de vídeo.
Isabella Cruz de Souza Silva: Funcionou em sua defesa, Dr. João Zanforlin, que
apresentou prova de vídeo.
Yasmim de Jesus Conceição: Funcionou em sua defesa, Dr. Milton Jordão.
Jessica Ferreira da Silva: Funcionou em sua defesa, Dr. João Zanforlin, que apresentou
prova de vídeo e requereu a Lavratura do Acórdão e voto divergente.
Norma de Souza Silva: Funcionou em sua defesa, Dr. Milton Jordão, que requereu a
Lavratura do Acórdão.
É o Relatório, no que há de essencial.

VOTO
Preliminarmente, rejeito a preliminar de prescrição requerido pela defesa do EC Bahia e
SC Corinthians.


Norma de Souza Silva, assistente técnica da equipe do Bahia/BA, por infração ao
artigo 258, caput do CBJD. Não tem antecentes.

FATOS: A denunciada foi expulsa diretamente com o cartão vermelho quando, após o
término da partida, adentrou o campo de jogo e se dirigiu a equipe de arbitragem,
batendo palmas de forma irônica, aplaudindo a atuação dos árbitros durante a partida
PENA: suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta,
mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão.
Votos: Entendo que a denunciada acabou sendo um exemplo que refletiu em suas
atletas, devido a primariedade, mas a gravidade, aplico a pena de suspensão por 2
partidas.


Jamille Oliveira Agapito dos Santos, atleta nº 06 da equipe do Bahia/BA, por
infração ao artigo 254-A e artigo 257 do CBJD. Atleta absolvida pello 250 dia
16/04/21

Atleta Jamille: atingiu com socos e empurrões a sua adversária, atleta nº 13 – Jéssica
Ferreira. Ainda, arremessou um copo de água na direção do tumulto que, por sorte, não
atingiu ninguém.
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Isabella Cruz de Souza Silva, atleta nº 62 da equipe do Corinthians/SP, por
infração ao artigo 254-A e artigo 257 do CBJD. Não antecedentes

Atleta Isabella: segundo a súmula, teria iniciado o tumulto, proferindo empurrões em
suas adversárias.


Jessica Ferreira da Silva, atleta nº 13 da equipe do Corinthians/SP, por infração
ao artigo 254-A e artigo 257 do CBJD. Não antecedentes.

Segundo a súmula, houve uma confusão generalizada após o término da partida
envolvendo as atletas. O tumulto foi tão grande que o árbitro relata não ter tido a
oportunidade de apresentar os cartões naquele momento. Todas as três atletas acima
foram expulsas diretamente com o cartão vermelho. Individualização das condutas
segundo a súmula:
→ Atleta Jéssica: durante o tumulto, revidou os socos da atleta Jamille.
“Art. 254-A. Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente.
PENA: suspensão de quatro a doze partidas, provas ou equivalentes.
§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros:
I - desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de
forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido;
II - desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente
ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido.”
“ Art. 257. Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida.
PENA: suspensão de duas a dez partidas.”
Voto: Entendo que as condutas são sequenciais, sendo assim a questão da rixa Art.257
engloba em sua pena a agressão que nela ocorre (por isso 254 A a não penalizo), Art.
183. Quando o agente, mediante uma única ação, pratica duas ou mais infrações, a de
pena maior absorve a de pena menor. E não como 184 fatos separados), entendo que
as 3 atletas tiveram grave participação, e aplico a pena de 6 partidas, em razão da
primariedade, (PENA MINIMA NO FUTEBOL parágrafo primeiro) aplico o agravamento
da pena art. 179 (Art. 179. São circunstâncias que agravam a penalidade a ser aplicada,
quando não constituem ou qualificam a infração: I - ter sido praticada com o concurso
de outrem), aumentando a pena em 1 partida. 7 jogos para cada atleta.


Daise Santos de Souza, atleta nº 22 da equipe do Corinthians/SP, por infração ao
artigo 250, caput do CBJD.
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FATOS A denunciada foi expulsa diretamente com o cartão vermelho, aos 22` (vinte e
dois minutos) do primeiro tempo de jogo, quando segurou sua adversária, impedindo
uma chance clara de gol.
“Art. 250. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente.
PENA: suspensão de uma a três partidas.
§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros:
I - impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma
oportunidade clara de gol;
II - empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada.
”
Voto: cartão vermelho direto, 1 partida convertida em advertência por ser primária.
Unânime.


Yasmim de Jesus Conceição, atleta nº 17 da equipe do Bahia/BA, por infração aos
artigos 243-F, 254-A e 257, todos do CBJD. Não possui antecedentes

FATOS Segundo a súmula da partida, a atleta foi expulsa, diretamente com o cartão
vermelho, aos 39 (trinta e nove minutos) do segundo tempo de jogo, por protestar de
forma grosseira e ofensiva contra as decisões da arbitragem, após a marcação de
impedimento contra sua equipe, proferindo as seguintes palavras a mim, árbitra da
partida : "Sua desgraçada, vai tomar no seu cú, filha da puta.” Após o término da partida,
a denunciada, já expulsa, invadiu o campo de jogo, durante o tumulto narrado acima e
trocou empurrões com suas adversárias.
“Art. 254-A. Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente.
PENA: suspensão de quatro a doze partidas, provas ou equivalentes.
§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros:
I - desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de
forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido;
II - desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente
ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido.”
“Art. 257. Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida.
PENA: suspensão de duas a dez partidas.”
“Art. 243-F. Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao
desporto. PENA: suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes, se praticada
por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica.
§ 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.”
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Voto: Entendo pela aplicação do art.183 (Art. 183. Quando o agente, mediante uma
única ação, pratica duas ou mais infrações, a de pena maior absorve a de pena menor.)
aplico a pena maior referente, artigo 257 e em 6 partidas absolvi 243 F absolvi.
É como voto.
Rio de Janeiro/RJ, em sessão de 05 de novembro de 2021

FLAVIA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA ZANINI
Auditora Relatora
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