SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL
– QUARTA COMISSÃO DISCIPLINAR

Processo nº 985/2021
Denunciados: Douglas Menezes Jorge e Grêmio Esportivo Brasil
Competição: Campeonato Brasileiro Série B de 2021.
Relatora: Adriene Silveira Hassen
RELATÓRIO
Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria a partir de
notícia de infração subscrita pelo Brusque Futebol Clube relatando fatos
supostamente ocorridos durante a partida realizada em 29/09/2021, entre a
agremiação subscritora e o clube denunciado, Grêmio Esportivo Brasil,
válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B/2021.
Nos termos da denúncia, reportando à notícia de infração, no
dia 29/09/2021, as equipes se enfrentaram em Pelotas/RS, no Estádio Bento
da Silva Freitas, uma vez que o mando de campo pertencia à agremiação
denunciada.
O atleta Sandro Silva de Souza, nº. 33 do Brusque, teria
sofrido injúria racial por parte de um torcedor da equipe mandante.
Este torcedor fora identificado pela Policia Militar como
Douglas Menezes Jorge, com devida anotação na súmula da partida, que
constou, ainda, que o atleta Edilson José da Silva Júnior, nº. 2 do Brusque,
também fora vítima da injúria perpetrada, bem como que após a partida “as
partes” se dirigiram ao plantão policial para as devidas providências.
A notícia de infração, aponta que o fato teria se dado durante
o segundo tempo do jogo, quando o torcedor, ora denunciado, teria chamado
o atleta do Brusque, Sr. Sandro, de “negro desgraçado”, o que pode ser

confirmado pela vítima, assim como pelo seu companheiro de equipe Sr.
Edilson.
Segue a notícia de infração narrando que a vítima foi
conduzida pelo policial militar Fábio Goulart Leal, juntamente às
testemunhas Edilson Jose da Silva Junior e Bárbara da Silva Warnke a
prestarem depoimento junto à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento
DPPA, originando a ocorrência polícia 16629/2021/152010 que contem
narrado no campo “Histórico”:

O fato ora em análise repercutiu nos mais diversos veículos
de comunicação.
A Procuradoria, então, pede a condenação da agremiação
Grêmio Esportivo Brasil nas iras do artigo 243-G do CBJD, assim como do
torcedor Douglas Menezes Jorge, nas iras do mesmo artigo.
A agremiação é reincidente, possuindo última condenação
nas iras do artigo 206 advinda de julgamento realizado em 03/03/2021.
O torcedor não possui ficha disciplinar.
A agremiação Brusque Futebol Clube, atravessa petição no
caderno processual requerendo seu ingresso na qualidade de terceiro
interessado, por ser empregadora do atleta supostamente discriminado, bem
como, em nova petição, requer produção de prova testemunhal, apontando
as testemunhas.
Ambos os pedidos foram deferidos, nos termos da decisão já
constante do caderno processual.
A defesa juntou prova de vídeo e prova documental contendo
manifestação do clube em suas redes socias repudiando o ocorrido, assim

com informações do inquérito policial que trata do tema, e, por fim,
informativo de que o torcedor, também denunciado, não integra o quadro
social do clube.
A agremiação denunciada regularmente citada compareceu à
sessão de instrução e julgamento por intermédio de seu advogado Alexandre
Borba.
O torcedor denunciado fora citado através de e-mail enviado
ao clube também denunciado e à Federação local.
Terceiro Interessado, devidamente cientificado da data da
sessão, esteve presente à sessão por meio de seu advogado Lucas Queiroz
Fernandes.
O julgamento do processo se iniciou com a leitura do
relatório seguida de questão de ordem arguida pela Procuradoria que pugnou
pela improcedência do pedido em relação ao torcedor denunciado por não
ser este jurisdicionado desta Justiça Desportiva.
Houve a extinção do processo, sem resolução do mérito, em
relação ao torcedor, conforme razões constantes da fundamentação.
Prosseguiu-se a produção de prova de vídeo pela defesa com
posterior produção de prova testemunhal através da oitiva do atleta, Sandro
Silva de Souza, suposta vítima da conduta discriminatória.
Quando se iniciava a oitiva da segunda testemunha, Edilson
Jose da Silva Junior, o advogado da agremiação denunciada, se insurgiu à
tomada do seu depoimento na qualidade de testemunha, uma vez que esteve
presente na sala virtual do julgamento, durante o depoimento da testemunha
anterior.
O pedido foi deferido, seguindo a coleta do depoimento como
informante, afastando-se o compromisso com a verdade dos fatos.
Prosseguiu-se com as manifestações orais pela Procuradoria
e pela defesa.
É o relatório.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
epígrafe, ACORDAM os integrantes desta Quarta Comissão Disciplinar do
Superior Tribunal de Justiça Desportiva, à unanimidade, julgar extinta a
denúncia em relação à Douglas Menezes Jorge, sem resolução do mérito, por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do
processo, na forma do voto da relatora. Quanto à agremiação denunciada,
Grêmio Esportivo Brasil, por maioria de votos, a Comissão julgou
procedente a denúncia da Procuradoria, condenando a agremiação ao
pagamento de multa no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), assim
como na obrigação de fazer concernente ao impedimento do ingresso do
torcedor Douglas Menezes Jorge em sua praça de desporto por 900
(novecentos) dias, por infração ao artigo 243-G do CBJD. Vencida a relatora
que também aplicava a perda de 1 (um) mando de campo. Vencido o auditor
José Maria Philomeno que aplicava multa de R$20.000,00 (vinte mil reais),
e, deixava de aplicar a perda de mando de campo. Por fim, vencido o
presidente da sessão José Cardoso Dutra Júnior que aplicava, tão somente,
multa no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

VOTO

Inicialmente, analiso a questão de ordem arguida pela
Procuradoria, relativamente ao denunciado Douglas Menezes Jorge,
torcedor do Grêmio Esportivo Brasil.
Compulsando os autos, verifica-se que o torcedor denunciado
não fora citado pessoalmente, mas, sim, através de e-mail direcionado à
agremiação também denunciada e à Federação correspondente.
A citação se deu por diligência da secretaria deste Tribunal,
uma vez que a Procuradoria apresentou denúncia sem trazer na peça a
qualificação e dados completos para tanto.

Entretanto, a ausência de citação válida não enseja prejuízo
ao torcedor, posto que, conforme já trazido pela Procuradoria em suas razões
de questão de ordem, não se trata de pessoal elencada no rol taxativo do §1º
do artigo 1º do CBJD, não sendo, portanto, jurisdicionado da Justiça
Desportiva.
Por esta razão, julgo extinta a denúncia em relação à Douglas
Menezes Jorge, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento regular do processo. Sendo acompanhada,
nesse ponto, pelos demais auditores presentes na sessão.
Passo, agora, à análise da denúncia em relação à agremiação
Grêmio Esportivo Brasil.
Inicialmente, acredito que todos e todas aqui hoje presentes
preferiríamos estar julgando um atraso de partida, um ato hostil, até mesmo
uma agressão física a estarmos diante de uma denúncia de injúria racial.
Hoje, a 2 (dois) dias da data política que é o Dia Nacional Consciência Negra.
Extremamente significativo também, porque há pouco mais
de um mês, no dia 08/10/2021 o Observatório da Discriminação Racial no
Futebol lançou seu relatório anual1, correspondente a 2020, em que consta o
levantamento de condutas discriminatórias no subsistema desportivo
brasileiro e encontrou 37 (trinta e sete) casos classificados como incidentes
atrelados à discriminação racial nos país, dos quais 31 (trinta e um) deles
foram relacionados ao futebol e 06 (seis) a outros esportes.
O Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fez um estudo2 e
constatou que a taxa de homicídios da população preta cresceu 11,5% (onze
e meio por cento), de 2008 a 2018, enquanto a de não pretos caiu 12% (doze
por cento). Os pretos somam 75,9% (setenta e cinco vírgula nove porcento)
dos brasileiros assassinados nesse intervalo de tempo.
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https://observatorioracialfutebol.com.br/Relatorios/2020/RELATORIO_DISCRIMINACAO_RACIAL_2020.p
df
2

https://www.brasildefato.com.br/2020/08/27/racismo-taxa-assassinatos-de-negros-cresce-e-cai-parao-resto-da-populacao

Todas e todos nós aqui nessa sessão de julgamento, e todos e
todas envolvidos com o universo esportivo, de torcedores e torcedoras à
presidentes de clubes, passando por jogadores e jogadoras, comissão técnica,
temos ou deveríamos ter consciência da função social do esporte no mundo,
e, mais ainda quando se fala em esporte de alto rendimento.
No Brasil, particularmente, existe uma relação simbiótica
entre o futebol e a sociedade. O espetáculo do futebol, que envolve partícipes
já citados e tantos outros mais, faz parte da nossa cultura, ele pertence à nossa
Brasilidade, faz parte desse nosso soft power.
Quantas vezes nos deparamos com crianças, jovens, adultos,
replicando cortes de cabelo de jogadores e jogadoras, repetindo gestos
comemorativos de gols de seus ídolos e ídolas? Quanta vezes vimos
torcedores e torcedoras com orgulho, vestindo a camisa de seus clubes do
coração, e, muitas vezes pressionando o time para se posicionar a respeito de
condutas reprováveis, que se mostram em completa desconexão com a
ideologia do clube e da torcida. Temos o caso da contratação do Robinho
pelo Santos, por exemplo.
Não há dúvidas de que o Futebol acompanha a sociedade e a
sociedade acompanha o Futebol, vimos pelos números apresentados. E, de
mesma, forma, não há dúvidas de que não há mais espaço para a
discriminação seja ela qual for, que antigamente se chamava de “coisa do
futebol”, “brincadeira” que nada mais é do que crime que se tenta transvestir
quando se insere na esfera do esporte
O Princípio do Olimpismo norteia o esporte e através dele se
coloca inclusive o futebol a serviço da preservação da dignidade humana, e
não foi o que se viu nessa lamentável conduta trazida para análise deste
Tribunal.
Feita essa observação, incontroverso que os fatos se deram na
forma como abominavelmente narrado na súmula, na denúncia, nas provas
documentais produzidas, o que levou, inclusive o torcedor Douglas Menezes
Jorge a ser indiciado nas sanções relativas à injúria racial qualificada (art.
140, §3º c/c 141, III – na presença de várias pessoas), no âmbito criminal.
Em seu depoimento, a testemunha/vítima, Sandro Silva de
Souza, aponta: que após a marcação de um gol do companheiro de equipe,

foi comemorar e já sabendo do calor da torcida, procurou não fazer nada
que viesse chamar a atenção da torcida; que acabou a comemoração e se
dirigiu ao para o local de aquecimento, que dois indivíduos situados na
torcida do denunciado começaram a cuspir em direção a ele e seus colegas;
que o cidadão o chamou de “negro desgraçado”; que viu o cuspe e solicitou
o quarto árbitro que chamasse o árbitro; que o torcedor continuou cuspindo
e o chamou de “negro desgraçado”, que seu companheiro denunciou e
chamou o arbitro para relatar e a polícia tomou as devidas providências;
que foram dois torcedores que provocaram, tendo um deles xingado de
“negro desgraçado” e o outro desparecido após os xingamentos graves; que
os policiais tomaram providências no momento do ocorrido; que o árbitro
orientou aos atletas de sua agremiação que em acontecendo alguma coisa
não revide, nos chame, que o companheiro Jhon Cley apontou para o
torcedor que teria proferido os dizeres, pedindo que tomassem providências.
Ponderou, ainda a testemunha/vítima: enquanto cidadão
brasileiro procura andar corretamente, respeitar o direito de ir e vir, que foi
uma das coisas que o fez ir em frente e buscar essa situação confiando na
Justiça brasileira para que isso seja feito, que tem dois filhos negros e quer
que eles tenham orgulho disso, que essa questão chegue ao termo de fato e
de verdade, não só no futebol, mas como em toda a sociedade, que esse
direito prevaleça na nossa sociedade, que gente tem uma voz, porque
aparece na televisão, então não só por ele, mas por todos os outros que
buscam por respeito para que a justiça seja feita, que quanto ao inquérito,
tocará, para que não só neste caso, mas para a sociedade; que o futebol
profissional tem uma voz, que ele representa pessoas de comunidade e sabe
da dificuldade que é se inserir no mercado de trabalho, que quer respeito
aos seus pares.
O informante, Edilson Jose da Silva Junior, atleta de nº. 2 do
Brusque, corroborou toda a narrativa da testemunha/vítima, apontando,
ainda que “é um fato que o entristece, mas que tem que passar por isso”.
Deste modo, realizado o tipo infracional previsto pelo artigo
243-G do CBJD que trata da pratica ato discriminatório relacionado a
preconceito em razão da raça.
E importante se destacar que, por mais que, infelizmente,
ainda sejam comuns atos discriminatórios no meio do futebol, não se pode

admitir que que partícipes tenham “que passar por isso”! Ninguém, em
nenhuma esfera, deveria ter “que passar por isso”! A injúria racial é um
crime que não cabe na sociedade.
E são afastados os fundamentos da defesa de que o ato
discriminatório praticado por seu torcedor “é uma questão de educação, o
clube não é educador. O que o clube poderia ter feito para que aquilo não
ocorresse? Tapar a boca do torcedor? O clube agiu, reprovou a conduta. O
policiamento prendeu, ele (torcedor) foi identificado. Não estamos falando
de um laranja, mas sim do torcedor que claramente cometeu a injúria racial
e foi identificado. Esse torcedor foi preso, foi conduzido sem resistência da
torcida, porque a torcida do Brasil de Pelotas reprovou a conduta desse
torcedor. Ele responde a um processo na vara criminal. É o primeiro
processo que o Brasil responde em relação a esse fato. Não gostaria que o
clube ficasse com essa mancha porque não é um clube racista. Se o Tribunal
absolver o clube, não é porque apoia o racismo, mas porque entendeu que o
torcedor foi identificado e responsabilizado”
Isso porque, o§2º do artigo 243-G do CBJD prevê:
A pena de multa prevista neste artigo poderá ser aplicada à
entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos
discriminatórios nele tipificados, e os torcedores identificados
ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva pelo
prazo mínimo de setecentos e vinte dias.

Deste modo, tem-se que a agremiação poderá ser punida em
virtude da prática de ato discriminatório por sua torcida. E, no presente caso,
em função de interpretação sistêmica da norma, a prática da conduta por um
só torcedor, de mesmo modo, poderá ensejar a punição do clube.
Isso se dá em virtude de o futebol estar inserido em um
subsistema federativo desportivo piramidal dotado de ordem jurídica
desportiva.
Assim o artigo 243-G, em análise, é lido à luz do artigo 13 do
Código Disciplinar da FIFA3 que determina em seu item 2 que a pratica de
3

13 Discrimination
1. Any person who offends the dignity or integrity of a country, a person or group of people through
contemptuous, discriminatory or derogatory words or actions (by any means whatsoever) on account of
race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, sexual orientation, language, religion,

ato discriminatório por parte de um ou mais torcedores ensejará a punição da
agremiação.
Nesse mesmo sentido, são os precedentes:
Processo 111/2016 – Em 31/06/2016 o Clube Athletico
Paranaense foi punido com atribuição de multa de R$10.000,00
nas iras do artigo 243-G, por um torcedor ter recebido o atleta
adversário, Danilo das Neves Pinheiro (Tche Tche) aos gritos de
“Macaco”. O torcedor foi impedido de ingressar na praça de
desportos por 720 dias. Em 29/09/2016 (Processo 271/2016) o
Tribunal Pleno acolheu o recurso voluntário da Procuradoria,
majorando para R$ 20.000,00 a multa cominada.
Processo 020/2019 – Em 15/05/2019 o Esporte Clube Juventude
foi punido com atribuição de multa de R$10.000,00 nas iras do
artigo 243-G, por um torcedor, que estava atrás do banco de
reservas, ter proferido o xingamento discriminatório: “Macaco” à
Gustavo Bochecha atleta adversário.
Processo 070/2019 – Em 15/07/2019 a Associação Atlética
Aparecidense foi punida com atribuição de multa de R$50.000,00
e perda de 01 mando de campo, nas iras do artigo 243-G, por um
torcedor, que estava atrás do banco de reservas, ter proferido o
xingamento discriminatório: “Macaco” à Deijair dos Santos
Nunes, atleta adversário. Em 06/09/2019 (Processo 203/2016) o
Tribunal Pleno acolheu o recurso da agremiação para minorar a
multa para R$ 30.000,00 e excluir a perda de mando de campo.

Destaco, outrossim, que não há no ordenamento jurídico
desportivo hipótese de excludente de responsabilidade do clube por

political opinion, wealth, birth or any other status or any other reason, shall be sanctioned with a
suspension lasting at least ten matches or a specific period, or any other appropriate disciplinary measure.
2. If one or more of an association’s or club’s supporters engage in the behaviour described in paragraph
1, the association or club responsible will be subject to the following disciplinary measures:
a) For a first offence, playing a match with a limited number of spectators and a fine of at least CHF 20,000
shall be imposed on the association or club concerned;
b) For reoffenders or if the circumstances of the case require it, disciplinary measures such as the
implementation of a prevention plan, a fine, a points deduction, playing one or more matches without
spectators, a ban on playing in a particular stadium, the forfeiting of a match, expulsion from a
competition or relegation to a lower division may be imposed on the association or club concerned.
3. Individuals who have been the direct addressee of potential discriminatory behaviour may be invited
by the respective judicial body to make an oral or written victim impact statement.
4.Unless there are exceptional circumstances, if a match is abandoned by the referee because of racist
and/or discriminatory conduct, the match shall be declared forfeited.

identificação do torcedor, e não nos cabe fazê-lo, por esta via, nesse
momento.
Enfim, entendendo pela realização do tipo infracional
previsto pelo artigo 243-G.
Passando à dosimetria da pena, observo o artigo 178 do CBJD
que determina que a penalidade deve ser aplicada entre os limites mínimos e
máximos, levando em conta a gravidade da infração, a sua maior ou menor
extensão, os meios empregados, os motivos determinantes, os antecedentes
desportivos e as circunstâncias agravantes e atenuantes.
Verifico a realização de circunstancia de agravamento da
penalidade, na forma do inciso VI do artigo 179 do CBJD.
Entendo, ainda, pela aplicação dos §3º do artigo 243-G,
porque, ao meu entender o §3º não se trata de uma tipificação autônoma, mas
sim de uma possibilidade de agravamento da pena diante da gravidade da
conduta, deste modo, condeno a agremiação a:
a) multa de R$ 30,000,00 (trinta mil reais);
b) impedir o ingresso de Douglas Menezes Jorge na praça
desportiva pelo prazo de 900 (novecentos) dias.
c) perda de 1 (um) mando de campo.
Tudo sob pena da realização do tipo previsto no artigo 223
do CBJD.
Consigno as divergências do auditor José Maria Philomeno
Gomes, que aplica multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e não aplica a
perda de 1 (um) mando de campo, e, do auditor presidente da sessão, Jose
Cardoso Dutra Júnior, que atribuiu apenas a pena de multa de R$ 30,000,00
(trinta mil reais), conforme declarações de voto anexas.
De Brasília para o Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2021

Adriene Hassen
Auditora Relatora

4ª Comissão Disciplinar
PROCESSO Nº 985/2021
Competição: Campeonato Brasileiro - Série B
Partida: Brasil/RS x Brusque/SC
Data da partida: 29/09/2021
Denunciados: Brasil/RS e Douglas Menezes
Auditor relator: Dr. José Dutra Júnior
VOTO VENCIDO (EM PARTE)
INFRAÇÃO – 243-G DO CBJD – MULTA PARA A
AGREMIAÇÃO – RESPEITO AOS LIMITES DO PEDIDO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO
TORCEDOR.

Adoto o relatório apresentado na sessão de julgamento pela Auditora Adriene
Hassen, relatora. No que se refere à extinção do feito sem resolução de mérito em relação
ao torcedor do Brasil/RS Douglas Menezes Jorge, adiro aos fundamentos da ilustre relatora.
Acerca da imperiosa punição do clube na forma do art. 243-G do CBJD, em razão
do ato discriminatório praticado por seu torcedor, devidamente identificado e qualificado,
também sigo a ilustre relatora, inclusive quanto ao valor da multa aplicada. Desde a Marcha
de Washington de agosto de 1963, o mundo espera que vire realidade o sonho de Martin
Luther King Jr. de que as pessoas sejam tratadas do mesmo modo independentemente da
cor de sua pele.
No que se refere às demais espécies de pena aplicadas pela ilustre relatora em seu
voto (a perda de um mando de campo e que impeça o ingresso de Douglas Menezes Jorge
na praça desportiva pelo prazo de 900 dias), divirjo dessa posição com fundamento
meramente processual.
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Noto que, em relação à agremiação, a denúncia contém pedido limitado à aplicação
de pena de multa. Não foi contra ela endereçada outra postulação. Logo, não seria possível,
à luz dos princípios da adstrição, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, aplicar ao clube espécies de penalidade não vindicadas na inicial.
Com efeito, se não estava a agremiação obrigada a se defender em relação a essas
outras espécies de penalidade – haja vista que, como já dito, não compuseram o pedido –,
não se lhe poderiam impor tais sanções no presente feito. Por mais grave que seja a conduta,
como no caso em exame, não se pode trabalhar com o princípio dai-me os fatos que te dou
o direito em amplitude tal que permita imporem-se de ofício sanções não buscadas na
denúncia. O denunciado se defende dos fatos, é verdade, mas sempre tendo em mira o que
contra si é postulado. Os limites objetivos do pedido guiarão sempre a defesa fática a ser
desenvolvida. Para além deles não há demanda.
Portanto, com as mais respeitosas vênias à Auditora relatora, ainda que este Auditor
seja plenamente favorável à punição exemplar e rigorosa de qualquer ato discriminatório
no futebol, no presente caso, diante da peculiaridade processual acima destacada, o meu
voto é no sentido de que a sanção não ultrapasse aquilo que foi pedido pela Procuradoria
da Justiça Desportiva na denúncia.
Se fosse outra a hipótese, isto é, se a Procuradoria tivesse postulado a suspensão do
mando de campo e a proibição do torcedor de adentrar a arena em prazo certo, certamente
me curvaria, quanto a essas penalidades, ao voto da relatora. Não foi esse, porém, o caso.
Isso posto, acompanho a relatora apenas parte do voto que extingue o feito sem
resolução de mérito em relação ao torcedor Douglas Menezes Jorge, e na parte em que
aplica ao Brasil/RS a multa de R$ 30.000,00, na forma do art. 243-G do CBJD.

José Cardoso Dutra Júnior
Auditor Relator
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Processo Nº 985/2021 - 4ª Comissão Disciplinar STJD - Sessão de
Julgamento em 18 de Novembro de 2021.
Jogo: Grêmio Esportivo Brasil (RS) X Brusque Futebol Clube (SC) –
categoria profissional, realizado em 29 de setembro de 2021 –Campeonato
Brasileiro –Série B/2021.
Denunciados: Grêmio Esportivo Brasil (RS), incurso no Art. 243-G do CBJD;
Douglas Menezes Jorge, torcedor da equipe do GE Brasil/RS, incurso no Art.
243-G, §2º do CBJD.
Auditora Relatora: Dra. ADRIENE SILVEIRA HASSEN.

VOTO

Fundamentação e dispositivo:

Entendemos pela incompetência absoluta da Justiça Desportiva em
processar e julgar o torcedor Douglas Menezes Jorge, o qual, inexoravelmente,
não está incluso no rol taxativo de seus jurisdicionados, elencados estes no Art.
1º, §1º e incisos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Razão, pela
qual, acatamos o pedido preliminar manifestado pela própria douta
Procuradoria, de desistência da Denúncia em face ao referido. Extinguindo-se,
assim, sem resolução do mérito, o processo em relação ao mesmo.

Relativamente à imputação contra a equipe do Grêmio Esportivo
Brasil, as provas trazidas aos autos não põe qualquer dúvida da ocorrência de
prática delituosa de injuria racial perpetrada por membro de sua torcida contra
atleta da equipe adversária. Manifestações e atos extremamente deploráveis e
repugnantes que merecem contundente reprovação e exemplar punição aos
autores.
Desta feita, não há como afastar a incidência do Art. 243-G, §2º do
CBJD, atribuída à equipe denunciada, norma disciplinar que assim prescreve:
“Art. 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante,
relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade,

condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Incluído pela Resolução
CNE nº 29 de 2009).
PENA: suspensão de cinco a dez partidas, se praticada por atleta,
mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e
suspensão pelo prazo de cento e vinte a trezentos e sessenta dias, se praticada
por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código, além de multa, de
R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Incluído pela Resolução
CNE nº 29 de 2009).
....................................................................................................
§ 2º A pena de multa prevista neste artigo poderá ser aplicada à
entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele
tipificados, e os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na
respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de setecentos e vinte dias.
(Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009).
...................................................................................................”

Deixo de aplicar as penalidades concernentes ao Art. 243-G, §§1º e 3º,
CBJD, por não vislumbrar, nos eventos, as circunstâncias típicas dos referidos
dispositivos. Haja vista que a ilicitude foi protagonizada por um único torcedor,
sendo o mesmo identificado pelo policiamento – possibilitando o devido
enquadramento penal, inclusive, sua prisão em flagrância delitiva.

No que tange à dosimetria, utilizando-se os parâmetros dispostos nos
Art. 178 e Art. 182- A, ambos do CBJD, e, levando-se em conta para tal as
mesmas circunstâncias anteriormente consideradas para a não aplicação do Art.
243-G, §§1ºe3º, CBJD, como também, a condição econômica da equipe,
aplicamos a pena pecuniária de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Além
da obrigação de impedir o ingresso do torcedor Douglas Menezes Jorge em
sua praça de desporto pelo período de 900 (novecentos) dias.

De Fortaleza para Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2021.

JOSÉ MARIA PHILOMENO GOMES
AUDITOR CONVOCADO DA 4ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD DO FUTEBOL

