SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL – PRIMEIRA COMISSÃO
DISCIPLINAR

Processo nº 1115/2021
Classe: Denúncia
Denunciante: Procuradoria de Justiça Desportiva do STJD do Futebol
Denunciado: Lucas Gonçalves da Silva Santos, atleta da equipe Retrô/PE;
Denunciado: Equipe Retro Futebol Clube Brasil;
Denunciado: Laercio Guerra de Melo Junior, Presidente da equipe Retrô/PE;
Denunciado: Alexandre Cizeski da Luz, analista de desempenho da equipe Retrô/PE.
Relator: João Rafael Soares

RELATÓRIO

Trata-se de Denúncia ofertada pela D. Procuradoria de Justiça Desportiva do
STJD, por fatos ocasionados no dia da partida entre Retrô/PE X Asa/AL, realizada no dia 11 de
julho de 2021 pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2021.

Encaminhado para a Procuradoria o Relatório Arbitral da partida realizada em
11/07/2021 do jogo nº199/2021 do Campeonato Brasileiro Série D, onde atestaram infrações
dos membros da equipe do Retrô/PE.

PRIMEIRO DENUNCIADO - Lucas Gonçalves da Silva Santos

Consta do Relatório Arbitral das páginas nº16 a nº19 dos autos as seguintes
informações, respectivamente:
CARTÕES VERMELHO:
CARTÃO VERMELHO DIRETO
Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Aos 45 minutos do
segundo tempo de jogo, expulsei com cartão vermelho direto o jogador suplente de
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nº 17, sr. lucas gonçalves da silva santos, da equipe do retrô por proferir para equipe
de arbitragem as seguintes palavras: "estão fodendo o jogo, vocês são uns merdas,
e se quiser pode me colocar pra fora, arbitragem fraca". esclareço que o fato acima
citado fui informado pelo quarto árbitro. o mesmo jogador expulso invadiu o campo
de jogo no final da partida e foi contestar o quarto árbitro o motivo de expulsão.

A Procuradoria de Justiça Desportiva aderiu aos fatos noticiados no Relatório
Arbitral e requereu a condenação do atleta Lucas Gonçalves da Silva Santos, nas iras dos artigos
243-F e 258-B, ambos do CBJD.

SEGUNDO DENUNCIADO - Laercio Guerra de Melo Júnior

Consta do Relatório Arbitral das páginas nº16 a nº19 dos autos as seguintes
informações, respectivamente:

Ocorrências/Observações

“Aos 46 minutos do segundo tempo de jogo, identifiquei na arquibancada o sr.
laercio guerra de melo junior, presidente da equipe do retrô, citando as seguintes
palavras contra a equipe de arbitragem: " filho da puta, vocês são uns safado do
caralho, os bandeiras tudo daqui e fodendo nosso time. e essa bandeira é uma
rapariga safada." após o termino da partida o mesmo se aproximou do alambrado
por trás do banco de reservas da equipe do retrô quando a equipe de arbitragem se
aproximava da entrada da zona mista e proferiu as seguintes palavras:" eu vou ficar
fora do futebol, vou foder vocês e vou fazer de tudo para deixar vocês fora do
campeonato e da arbitragem, árbitro fraco, bandeiras fracos, quarto árbitro fraco".
A Procuradoria de Justiça Desportiva aderiu aos fatos noticiados no Relatório
Arbitral e requereu a condenação do sr. Laercio Guerra de Melo Júnior, nas iras dos artigos 243F e 243-C, ambos do CBJD.

TERCEIRO DENUNCIADO - ALEXANDRE CIZESKI DA LUZ

Consta do Relatório Arbitral das páginas nº16 a nº19 dos autos as seguintes
informações, respectivamente:
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Ocorrências/Observações

“no final da partida na zona mista do estádio, o sr.alexandre cizeski da luz, analista
de desempenho da equipe do retrô, partiu em direção da arbitragem , sendo contido
por seguranças e seus companheiros de equipe, proferiu palavras de baixo calão
contra a equipe de arbitragem:" vão se foder monte de ladrão, você hoje não vai
conseguir dormir, vai tomar no seu cu, vou te agarra lá fora ".
A Procuradoria de Justiça Desportiva aderiu aos fatos noticiados no Relatório
Arbitral e requereu a condenação do sr. Alexandre Cizeski da Luz nas iras do artigo 243-F do
CBJD.

QUARTO DENUNCIADO - EQUIPE RETRÔ/PE

A Procuradoria de Justiça Desportiva requereu ainda a condenação da equipe
Retrô/PE nas iras do artigo 258-D do CBJD pela gravidade das condutas.

Processo adiado a pedido da defesa pela ausência do Denunciado Sr. Laercio
Guerra de Melo Junior para depoimento, foi remarcado para sessão de julgamento realizada no
dia 29 de novembro de 2021, intimados todos os denunciados.

Houve depoimento pessoal do Denunciado Laércio Guerra de Melo Júnior,
Presidente da Agremiação Retrô/PE.

Responsável pelas denúncias apresentadas, a Procuradoria sustentou oralmente
em sessão de julgamento pelas seguintes condenações: Lucas Gonçalves da Silva Santos atleta
da agremiação Retrô-PE, incurso no Art. 243-F e Art. 258-B do CBJD; Retro Futebol Clube
Brasil/PE, incurso no Art. art. 258-D do CBJD; Laercio Guerra de Melo Junior, Presidente da
equipe do Retrô/PE, incurso no Art. 243-F e Art. 243-C do CBJD; Alexandre Cizeski da Luz analista
de desempenho da equipe Retrô/PE, incurso no Art. 243-F do CBJD.
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Proferida também, sustentação oral pela defesa do denunciado Laércio Guerra de
Melo Junior, Presidente da Agremiação Retro/PE, que sustentou pelo Dirigente e pela equipe,
requerendo em princípio que fosse declarada a prescrição do processo, e ao final, superada a
preliminar que fossem absolvidos.

Devidamente citados, o Sr. Lucas Gonçalves da Silva Santos e o Sr. Alexandre
Cizeski da Luz, não apresentaram defesa, tendo a agremiação Retrô/PE juntado comprovante
de comunicação com ambos os denunciados, alegando ainda que não poderia fazer a defesa
destes denunciados, por terem saído do Clube há muito tempo.

Às fls. nº 12 a nº 15, ficha disciplinar de todos os denunciados.

É o relatório do essencial.

EMENTA

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO ARGUIDA – Com base no art. 165
e no art. 166 ambos do CBJD, não houve o prazo
prescricional. Partida realizada no dia 11 de julho, denúncia
recebida no dia 28 de julho. Ausência de prescrição. Não
Acolhimento. Julgamento de Mérito. MÉRITO. Denúncia.
Condenado o atleta sr. Lucas Gonçalves da Silva Santos por
suspensão em 01 partida por infração ao Art.258; agremiação
Retro Futebol Clube Brasil por unanimidade de votos,
absolvido quanto a imputação ao art. 258-D do CBJD; Laercio
Guerra de Melo Junior presidente do Retrô/PE por maioria de
votos, suspenso por 15 dias e multado em R$ 1.000,00 (mil
reais) por infração ao Art. 243-F do CBJD, e Alexandre Cizeski
da Luz, analista de desempenho da equipe do Retrô/PE, por
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maioria de votos, suspenso por 45 dias e multado em
R$ 1.000 (mil reais) por infração ao Art. 243-C

VOTO

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Proferida sustentação oral pela defesa da agremiação denunciada e de seu
Presidente, a defesa sustentou preliminarmente pela prescrição do pleito, alegando que a
partida teria sido realizada no dia 11 de julho de 2021 e que a denúncia foi julgada apenas no
dia 29 de novembro de 2021.

Ocorre que a Denúncia foi recebida no dia 28 de julho de 2021 e com base no art.
165 do CBJD tal arguição não merece prosperar, o artigo 166 é claro no sentido de não haver
prescrição intercorrente, portanto não houve prescrição.

MÉRITO

Encaminhado para a Procuradoria o Relatório Arbitral da partida realizada em
11/07/2021 do jogo nº199/2021 do Campeonato Brasileiro Série D, onde atestaram infrações
dos membros da equipe do Retrô/PE.

PRIMEIRO DENUNCIADO - Lucas Gonçalves da Silva Santos

Consta do Relatório Arbitral das páginas nº16 a nº19 dos autos as seguintes
informações, respectivamente:
CARTÕES VERMELHO:
CARTÃO VERMELHO DIRETO
Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Aos 45 minutos do
segundo tempo de jogo, expulsei com cartão vermelho direto o jogador suplente de
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nº 17, sr. lucas gonçalves da silva santos, da equipe do retrô por proferir para equipe
de arbitragem as seguintes palavras: "estão fodendo o jogo, vocês são uns merdas,
e se quiser pode me colocar pra fora, arbitragem fraca". esclareço que o fato acima
citado fui informado pelo quarto árbitro. o mesmo jogador expulso invadiu o campo
de jogo no final da partida e foi contestar o quarto árbitro o motivo de expulsão.

A Procuradoria de Justiça Desportiva aderiu aos fatos noticiados no Relatório
Arbitral e requereu a condenação do atleta Lucas Gonçalves da Silva Santos, nas iras dos artigos
243-F e 258-B, ambos do CBJD, não houve defesa do Denunciado devidamente citado.

Diante da gravidade dos fatos, voto para condenar o atleta Lucas Gonçalves da
Silva Santos nas iras doa art. 243-F do CBJD em sua pena mínima pela primariedade do
denunciado, aplicando quatro partidas de suspensão mais pena de multa no valo de R$ 500
(quinhentos reais) e uma partida de suspensão por infração ao art. 258-B do CBJD, pelo fato do
mesmo invadir o campo de jogo mesmo depois da expulsão.

SEGUNDO DENUNCIADO - Laercio Guerra de Melo Júnior

Consta do Relatório Arbitral das páginas nº16 a nº19 dos autos as seguintes
informações, respectivamente:

Ocorrências/Observações

“Aos 46 minutos do segundo tempo de jogo, identifiquei na arquibancada o sr.
laercio guerra de melo junior, presidente da equipe do retrô, citando as seguintes
palavras contra a equipe de arbitragem: " filho da puta, vocês são uns safado do
caralho, os bandeiras tudo daqui e fodendo nosso time. e essa bandeira é uma
rapariga safada." após o termino da partida o mesmo se aproximou do alambrado
por trás do banco de reservas da equipe do retrô quando a equipe de arbitragem se
aproximava da entrada da zona mista e proferiu as seguintes palavras:" eu vou ficar
fora do futebol, vou foder vocês e vou fazer de tudo para deixar vocês fora do
campeonato e da arbitragem, árbitro fraco, bandeiras fracos, quarto árbitro fraco".

No relatório do Delegado do jogo constou no campo ‘Ocorrências’ que:
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A Procuradoria de Justiça Desportiva aderiu aos fatos noticiados no Relatório
Arbitral e requereu a condenação do sr. Laercio Guerra de Melo Júnior, nas iras dos artigos 243F e 243-C, ambos do CBJD. A defesa requereu sua absolvição.

Em depoimento pessoal o Sr. Laércio negou os fatos.

Com base na Súmula da partida que tem presunção de veracidade e com base no
Relatório do Delegado do Jogo, voto para condenar o Sr. Laércio em suspensão por 15 dias mais
multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) com base no art. 243-F do CBJD e absolvo em relação
ao art. 243-C do CBJD, por entender que não existiu a possibilidade e gravidade nos fatos
relatados como ameaça.

TERCEIRO DENUNCIADO - ALEXANDRE CIZESKI DA LUZ

Consta do Relatório Arbitral das páginas nº16 a nº19 dos autos as seguintes
informações, respectivamente:

Ocorrências/Observações
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“no final da partida na zona mista do estádio, o sr.alexandre cizeski da luz, analista
de desempenho da equipe do retrô, partiu em direção da arbitragem , sendo contido
por seguranças e seus companheiros de equipe, proferiu palavras de baixo calão
contra a equipe de arbitragem:" vão se foder monte de ladrão, você hoje não vai
conseguir dormir, vai tomar no seu cu, vou te agarra lá fora ".
A Procuradoria de Justiça Desportiva aderiu aos fatos noticiados no Relatório
Arbitral e requereu a condenação do sr. Alexandre Cizeski da Luz nas iras do artigo 243-F do
CBJD, o denunciado não apresentou defesa.

Com base no relatório arbitral, pela gravidade dos fatos voto para condenar o Sr.
Alexandre Cizeski da Luz em 15 dias de suspensão mais pena de multa no valor de R$ 1.000,00
(mil reais) por infração ao art. 243-F do CBJD. Entendo que o Denunciado como analista de
desempenho, embora seja do STAFF da equipe, não faz parte da comissão técnica constante em
súmula, dessa forma voto pela pena em dias.

QUARTO DENUNCIADO - EQUIPE RETRÔ/PE

A Procuradoria de Justiça Desportiva requereu ainda a condenação da equipe
Retrô/PE nas iras do artigo 258-D do CBJD pela gravidade das condutas. A defesa sustentou pela
absolvição.

Concordo com a tese de defesa, entendo não haver incidência do art. 258-D neste
caso, voto pela absolvição da equipe do Retrô/PE.

É como voto.

ÁCORDÃO

Os Auditores da Primeira Comissão Disciplinar votaram, conclusão do julgamento:

Inicialmente, por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar de prescrição
suscitada pela defesa do Retro. No mérito, por maioria de votos, suspenso por 01 partida por
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infração ao Art.258, face a desclassificação do Art. 243-F, ambos do CBJD, contra os votos do
Auditor Relator, Dr. João Rafael, e Dr. Sergio Furtado que aplicavam a pena de suspensão por 04
partidas mais multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), e, suspenso por 01 partida por infração ao
Art. 258-B do CBJD, contra os votos dos Auditores Dr. Ramon Rocha e Presidente que o
absolviam; Retro Futebol Clube Brasil: Por unanimidade de votos, absolvido quanto a imputação
ao art. 258-D do CBJD; Laercio Guerra de Melo Junior: Por maioria de votos, suspenso por 15
dias e multado em R$ 1.000,00 (mil reais) por infração ao Art. 243-F do CBJD, contra os votos do
Auditor Dr. Ramon Rocha que desclassificava a infração para o art. 258 e o suspendia por 15
dias, do Dr. José Maria que aplicava 30 dias de suspensão mais multa de R$ 1.000,00 reais (mil
reais), e do Presidente que o absolvia, e absolvido quanto a imputação ao Art. 243-C do CBJD,
contra os votos dos Auditores Dr. Ramon Rocha e Presidente que aplicavam 30 dias de
suspensão mais multa de R$ 500,00 reais (quinhentos reais); Alexandre Cizeski da Luz: Por
maioria de votos, suspenso por 45 dias e multado em R$ 1.000 (mil reais) por infração ao Art.
243-C, face a desclassificação ao Art. 243-F, ambos do CBJD, contra os votos do Auditor Relator,
Dr. João Rafael, e Dr. Sergio Furtado que o suspendiam por 15 dias e o multavam em R$ 1.000
(mil reais) por infração ao Art. 243-F do CBJD. O pagamento da multa aplicada deve ser
comprovada nos autos, no prazo de 07 (sete) dias, sob pena da imputação contida no Art. 223,
do CBJD. Lucas Gonçalves da Silva Santos: Não foi encaminhada defesa Retro Futebol Clube
Brasil: Funcionou na defesa o Dr. Marcio Andraus, que juntou prova documental. Laercio Guerra
de Melo Junior: Funcionou na defesa o Dr. Marcio Andraus, que juntou prova documental. Foi
colhido o depoimento pessoal do Sr. Laercio Guerra de Melo Junior, Presidente, Retrô-PE
Alexandre Cizeski da Luz: Não foi encaminhada defesa. Foi requerida a lavratura de acordão pela
defesa e pela Procuradoria.

De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2021.

João Rafael Soares
Auditor Relator
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