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Acordam os Juízes deste Egrégio Tribunal de Justiça Desportiva:
I) à UNAMlDADE,
BAHIA,

dando-lhe

CONHECER

do Recurso

PARCIAL

PROVIMENTO,

Voluntário

do ESPORTE

CLUBE

apenas para reformar o acórdão

recorrido no capítulo em que indeferiu a intervenção do recorrente no feito;
1
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2) à unanimidade, CONHECER do Recurso Voluntário da PROCURADORIA DA
JUSTIÇA DESPORTIVA DO TJDFBA, dando-lhe, nesse ponto, PROVIMENTO, de
modo a condenar o atleta ANTÔNIO EDUARDO P. DOS SANTOS como incurso no
art. 243-C do CBJD, e por MAIORIA DE VOTOS, impor as penas de multa de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e suspensão de 90 (noventa) dias. Com base no S 10
do Art. 176-A do CBJD, devendocomprovarnos autosdo Processoo cumprimentoda referida
obrigaçãopecuniáriano prazode 15(quinze)dias,sob penadas medidasprevistasno Art.223 do
CBJD.

•

3) à unanimidade, CONHECER do Recurso Voluntário da PROCURADORIA DA
JUSTIÇA DESPORTIVA DO,...!JDFBA, dando-lhe, nesse ponto, PARCIAL
PROVIMENTO, de modo~a-fefó:m;;;:;::-~córdãorecorrido para, por maioria de votos,
.

~

:<./'

"':-...
',,--

-

malorar a pena de suspensao-lmposta"aoatleta.ANTONIO EDUARDO P. DOS SANTOS
para li (onze) bártid~' compensarldd-lhe a aut;;;naticà;;em virtude do cometimento da
•

•

111

PEREIRA

JlJl\nbR(

. ..._\

.:.

mfração capitaneada nOíart:-254~A, ~lo,I,do
CB.TD;e, por MAIORIA, NEGAR
PROVIMENTb ~o r~~r~o no q~i\
tldizresJeit~ ao 'Jedido de majoração das penas
.Impostas, mante!?-o
I d' as'd ~ISOeS
,\ - d~' P1i1melra
. . ,d
~\ . : 11' •
m~tãrtcIa.reatlvas
aos atIetas DENI"LSON

I'I! .'\ /"
RHlYNER

slANTO~ ~A~dMENTO,

'I'

l,\

i

I'

YAGO FELIPE DA

FELIPE DAi',' CRUZ i e .'RODRlGO NASCIMENTO
/
\
i> U i' \: í:
FRANÇA, conui, ando-se_a~pe:nadeIsuspe,!lsãop..ôr,~lo~
(oito) partidas, compensandoCOSTA ROCHA(.EDSON

li ~',- - "j \,

•

lhes a automátiC~\i
\
)
'.i
4) à unanimidade, \~~NHECER - dos Rec{ITsosV91~tários interpostos por E~SON
FELIPE DA CRUZ~.peloESPORrE',<iLjJBE VITÓRIA em favor dos atletas ANTONIO
EDUARDO P. DO~\SÀNTOS,DENíb-SON PERífIRA JúNIOR, RHAYNER SANTOS
NASCIMENTO, YA'G'b~~E~~~~0if

A ROCHA, para NEGAR-LHES

PROVIMENTO;
~
5) CONHECER do Recurso Voluntário interposto por RODRIGO NASCIMENTO
FRANÇA, para, por maioria de votos, NEGAR-LHE PROVIMENTO;
6) CONHECER do Recurso Voluntário do PROCURADORIA DA JUSTIÇA
DESPORTIVA DO TJDFBA, e por maioria de votos, dar-lhe, nesse ponto,
PROVIMENTO, de modo a condenar LUCAS SILVA FONSECA. atleta Profissional
do E. C. Bahia, como incurso no art. 250, {lia, lI, do CBJD. impondo-lhe a pena
suspensão de I (uma) partida, compensando-lhe a suspensão automática;
7) CONHECER do Recurso Voluntário interposto pelo atleta Profissional do E. C. Bahia,
VINÍClUS GÓES BARBOSA DE SOUZA, para, por maioria de votos, NEGAR-LHE
2
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PROVIMENTO,

mantendo-se a decisão da 18 Comissão Disciplinar, que lhe condenou a

pena de suspensão por 02 (duas) partidas compensando-lhe a automática;
8) CONHECER

do

Recurso

Voluntário

do

PROCURADORIA

DESPORTIVA DO TJDFBA, e, por maioria de votos, NEGAR-LHE

DA

JUSTIÇA

PROVIMENTO,

-de modo em manter a decisão da 18 Comissão Disciplinar que absolveu os atletas
profissionais do E. C. Vitória, BRUNO BISPO DOS ANJOS e RAMON MENEZES
ROMA, das imputações previstas no art. 258 do CBJD;
9) à unanimidade,

•

CONHECER

do Recurso

Voluntário

do PROCURADORIA

JUSTIÇA DESPORTIVA DO TJDFBA, para dar-lhe, nesse ponto, PROVIMENTO,
modo a condenar

o Técnico ~Futebol

do E. C. Vitória,

MANCINI como incurso ~~2-~!.:.dO
votos, a pena de~sp&-por
10) CONHECER

dffecurs~~

VAGNER

DA
de

CARMO

CBJD, impondo-lhe, e, por maioria de

5 (cip~o) parti~
YOluntáribint(;lrp~s~~ pela.r~OCURADORIA

DA JUSTIÇA

DESPORTIV Afpo TJD~BA~contra ~'1lão.condeJ;laçãO90 ESPORTE CLUBE VITÓRIA
à pena imposthi 60n,st~,n,t~,\,
do art! 205,
l

92°icl \:Id,

CBJ.O, para, por maioria de votos,

f\\ .[:

NEGAR-LHEr ,iOyiM1tNTO;
~ \
/ t
I 1) finalmente. à u,Janiin, idad~\ CO,NHECER" d,O, Rec"urs,"OVoluntário interposto pelo
ESPORTE CL ~dhJT(~IhA
p~a ~]!:GA~-L~Ji;\>RHvlMENTO,
confinnando-se a
condenação do \~~PORTÉ=b\LuíJE
se~do-lhe impo~)~

Yfr6~J9~àJshl

pena de mul~a d~R$ 100.000,09

no Art. 205, capul, DO CBJD,

irem

mil Reais) e a perda dos 03

(tres) pontos em \ilsputa a favor ao Espórte Clube BahIa, com base no

•

do CBJD, deven~ \à,mprov~;

\\ 'I

9

IOdo Art. 176-A

noscautos\ d~ Process~/ci cumprimento da referida obrigação

'1cl~,

//1

pecuniária no prazo de 'l'S (quinze)'diãd,-séib penadas,medidas previstas no Art. 223 do CBJD.
:~'d~(dA~Al
/ /d/H'
- do ~
Voto vencI'd o d o O r. '\F'á\'~P
vlO ,enan
W' e, . mel
a Irsc,h no que tange a ap I'Icaçao
~
20 do Art. 205 do CBJD,'q';;t;~ten~d5ô;;?o"~
portanto, vota pela desclassifi~"'oia~ipe

Auditor que ocorreu prejuízo a terceiros,
do Esporte Clube Vitória, da competição.

Salvador, 10 de março de 2018
EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JR.

Auditor Relator
RELATÓRIO
AUDITOR EDUARDO DE CARVALHO

MOTTA JR. (Relator):
3
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Versam os presentes autos, na origem, sobre denúncia oferecida pela D. Procuradoria da
Justiça Desportiva do TJDFBA em desfavor dos seguintes atletas: I) ANTÔNIO EDUARDO P.
DOS SANTOS, Atleta Profissional do E. C. Vitória, incurso no Artigo 254-A, Si 0, 1 e 243-C do
CBJD; 2) DENlLSON

PEREIRA

JúNIOR,

Atleta Profissional do E. C. Vitória, incurso no

Artigo 254-A, Slo, I do CBJD; 3) RHAYNER SANTOS NASCIMENTO,

Atleta Profissional

do E. C. Vitória, incurso no Artigo 254-A, Slo, I do CBJD; 4) VAGO FELIPE

DA COSTA

ROCHA, Atleta Profissional do E. C. Vitória, incurso no Artigo 254-A, Si 0, I do CBJD; 5)

•

EDSON FELIPE DA CRUZ, Atleta Profissional do E. C. Bahia, incurso no Artigo 254-A, Slo,
I do CBJD; 6) RODRIGO

NASCIMENTO

FRANÇA, Atleta Profissional do E. C. Bahia,

incurso no Artigo 254-A, Si 0, I do,C~7):L:u(3AS

~.

~/

SILVA FONSECA,

-.........""'~,

do E. C. Bahia, incurso no,,.A;rtigo/250, slorlI do CBJD;.8)YINICIUS
SOUZA, Atleta Profis(~('do
DOS ANJOS,

E.~c.~BaJiia~.noJ\.rtig~5~do

: ti"

.~--'\

Atleta ~rofissiorraI~do-E!

RAMON MENEZES
CBJD; 11) ANDRÉ

i6MA,

u.utz

i I
incurso no Artigo 258:do/.

'Atleta Pràdsional

'éBJDi
. \~

.. \
12)YA:GNE},l

incurso! no Artigo 258 do CBJD; 10)

d6~E\ C. V~tória, incurso no Artigo 258 do

incurso no Artigo 25\8 rdo.CBJD;-le(

Profissional do E. C. Vitória,

/i'q~~9,
'I: MANCINI,

MÁko's~vv\., Supervisor

,BID; I~.

- r.L

.1",",\,1,
14) FERNA@..O-MiGUEL

!

GOES BARBOSA DE

CBJD; 9) BRUNO BISPO

';

.~lLVA L1~';\Atle~

BÁfuTO

Vitória, incurso no AÁiJi(58do\'

tl"f

CrVitória;

Atleta Profissional
,

\

Técnico do E. C.
do E. C. Vitória,

KAUFMANN,

Atleta

Profissional do E. C. Vit~i:ja, incurso no\~rti~d 250 do CBJD/~ em desfavor do 15) ESPORTE
CLUBE VITÓRIA,

•

eqh{pe Profissional, incurso\no Artig?205,

/?//

'ri

69, item 2, do C.D. da FIFÀ~\T(
I
Todas as infrações 'ilisciplinares-impUtâdas
" "",

(fIs. 02/31), foram cometidas,âuranter

Si. '.\

caput e S2° do CBJD c/c Art.

aos atletas e ao clube, conforme a denúncia
///

a-l>lIrtiâa>¥ITORIA

18/02/2018, pelo Campeonato Biii;ih~~téb-ô'Í'Profissional

x BAHIA, que ocorreu no dia
- Série A, 2018, no Estádio

Manoel Barradas.
~
Em anexo à denúncia, foi colacionada à fI. 32 mídia contendo as imagens do jogo, as
quais se prestariam
denunciados.

Ainda

como meio de prova dos atos praticados pelos atletas e pelo clube
de modo

a provar

as alegações,

a D. Procuradoria

solícitou

o

encaminhamento de oficio à REDE BAHIA - "TV BAHIA", emissora que detém os direitos de
transmissão dos jogos do Campeonato Baiano de Futebol Profissional - Série A, 2018, para que
apresentasse cópia da transmissão da partida, desde o segundo tempo.
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Ainda na denúncia, a D. Procuradoria requereu a intimação dos repórteres DANILO
RIBEIRO e DANIELA LIBÓRIO, a fim de prestarem depoimento, corno testemunhas, sobre os
fatos imputados.
Foram os autos, então, distribuidos à \8 Comissão Disciplinar desta Corte Desportiva.
Consta, à fl. 40, certidão de que todos os denunciados eram primários, à exceção do
ESPORTE CLUBE VITÓRIA.
Às fls. 52, 53 e 54 constam os oficios encaminhados à TV BAHIA e às testemunhas
OANILO

•

RIBEIRO

e DANIELA

LIBÓRIO.

Conforme

certidões

de mesmas folhas, as

intimações foram devidamente realizadas, à exceção de DANIELA LIBÓRIO, que encontrava-se
em gozo de férias.
~
Às fls. 55 e 56, o ESPOR~::CLUBE::BÁ}]JA requereu a sua intervenção no feito, tendo
' /:.B' ~l'
d ~J
~D
.
fi
d h
"\'
.
por base o art. 55 do Cód IgO~ rasl eIro;
ustrça<~ortIVa
e a rman o aver egItlmo

f .

interesse", tendo em vi~tre~~13J~ORTE

CI,UB!r\0!Ó~~ra

denunciado corno incurso no

art. 205 do mesmo CB~b. Colapionou-aos autos-0-406urnerit6: de fls. 58/77, que é intitulado

I ...
I'

corno "Perícia de ÁUdib.ell.Vídeb~':
~ (
./Jr: l\r,\ :
A TV BAHIA tés'pondeJ~, solicitaçãO do Tr.i\jJnhL.e ~p~esentou a cópia das imagens da
I: r r / : i 'I'
\
I \\ :
transmissão da partida entre.)!
j.' nDRIA e .BAHIA (fls. 7,9/.81).: :
i '

',.

~

[

L,

II '

•

[:(/

~,\

,/

"

ri

';11:

\;

/"

" •..
' \:

As fls. 82/104 cdnstam cópias de diversos d<fcurnentos.i
II U L

d ~ /

Após as formalida~es.de.praxe,

? processo.f~êti9<i

I'•.
I

8

à julgamento pela 1 Comissão

Disciplinar deste TJD, ilindo-se lavrado o acórdão de fls. 104/,ll,O.
O dispositivo do\\~rdão,

\\\'

•

por.Sef ~ruc(âlà,soluÇãO dalicle, merece integral transcrição:

"/;'!&/~!Jc . -

'\ da!l\
' os J Ul~.~~,'~.est~
,~?dLi;;'1E. grég~,a
. :;'
A cor

. I'mar do T'b
omlssao .O'ISCIP
n unaI de
Justiç)-,o~sIlortiva;;pol-iUNANIM . AOE em julgar procedente, em parte, a
"
........•.
l..J.~J'""""'J
'A//
denúncia l'~ra"C()ndenar ANTONIO EDUARDO P. DOS SANTOS, AIleta
Profissionalà';;:E~-Vj(Ór){~omo
infrator do Artigo 254-A, ~Io, I do CBJD,
mesmo sendo pri;nárj"~s
devido à gravidade de sua conduta, e por maioria
de votos, aplicando-lhe a pena de suspensão por 10 (dez) partidas
compensando-lhe a automática, por agredir com socos O rosto do atleta E. C.
Bahia VINÍCIUS GOÉS BARBOSA DE SOUZA; e diante do resultado de
empate nos votos, e, com base no ~ 30 do Art. 132 do CBJO, sendo absolvido
ANTÔNIO EDUARDO P. DOS SANTOS, Atleta Profissional do E. C.
Vitória, da imputação do Art. 243.C do CBJO, por entender que não restou
comprovado a ameaça; também condenar DENILSON PEREIRA JúNIOR,
Atleta Profissional do E. C. Vitória, como do Artigo 254-A, ~lo, I do CBJD,
mesmo sendo primário, mas, devido à gravidade de sua conduta, aplicando-lhe
a pena de suspensão por 08 (oito) partidas compensando-lhe a automática, por
5

~-E;

--J

r--P;;ro~ç;a~C:a;str~a-':A~lv:;'es~,
~1 Ed~.
;Pa~16~c:ia-;;d~os~E;:sp:o:rt:es:----------------:-:---------Centro. CEPo
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agredir com socos nas costas do atleta E. C. Bahia VINÍCIUS GOÉS
BARBOSA DE SOUZA; também condenar RHAYNER
SANTOS
NASCIMENTO, Atleta Profissional do E. C. Vitória, como do Artigo 254-A,
liI 0, I do CBlO, mesmo sendo primário, mas, devido à gravidade de sua
conduta, aplicando-lhe
a pena de suspensão por 08 (oito) partidas
compensando-lhe a automática, por ter agredido com socos nas costas do atleta
do E. C. Bahia EDSON FELIPE DA CRUZ; condenar VAGO FELIPE DA
COSTA ROCHA, Atleta Profissional do E. C. Vitória, como do Artigo 254-A,
li10, I do CBlO, mesmo sendo primário, mas, devido à gravidade de sua
conduta, aplicando-lhe a pena de suspensão por 08 (oito) partidas, por desferir

•

um soco no rosto do atleta do E. C. Bahia VINÍCIUS GOÉS BARBOSA DE
SOUZA; condenar EDSON FELIPE DA CRUZ, Atleta Profissional do E. C.
Bahia, e por maioria-:ííê::votos, aplicando-lhe a pena de suspensão por 08 (oito)
~/
d--I1í~
á tlca,
.
partI'd as compensan
0- 'e,a'autom
por agre d'Ir com socos nas costas d o
atl,eá.;e~Bahia'\BR~N::::siiYA
GARCIA; condenar RODRIGO
~/

,1

'~::---...~

I)'tSCIME~Q._ÉRANç.A.t..At1eta
Pr~s,sional do E. C. Bahia, como do
rtigo ~54-A'rlil~,Jldo fB.!.O~_~S~o send? :primário, mas, devido à gravidade
de: sua conduta, aplicando-lhe a pena\de su~p~nsão por 08 (oito) partidas, por ter
Jgredid6 iCQm um socbs no r9~M" do ~&ta do E. C. Vitória, ANTÔNIO

t

ffU,A/WO\r-

DOS S1NTOS/iH~\nar,

{rooCIUS GOÉS BARBOSA DE
SOUZA, ~tleta Profissibnal do E.<1:,''Bahi,a[ como infrator do Artigo 258-A, do

""
.',\
/"
H!~,
por ssr\ pri~~rio(e

ciqUiPe"
I

•

/I.l\\I"

porF.~i~ri'1 \~~Ij~~~do-lhe a pena de suspensão por
02.(iluas) partl~as ,compens~d(jclhe a'automallca, por comemorar o gol da sua
em "frente à torbida-adversária! ~Zendo gestos obscenos, em tom
J
' I
phlvocativo; e por unanimidade em absolver LUCAS SILVA FONSECA,
Àh~ta Profissional' do B:'"C. Bahia, daiiÍJi'putação no Artigo 250, SI°, 11 do
\\.\
'
~/I
CBJO, por não restar c9mprovado sua/conduta nos autos; por maioria em
abs~lvérFERNANDd:MlGUEL
KA:tJFMANN, Atleta Profissional do E. C.
"

'1.',

'I

\

,I

..J

'-"

,~--J

/

,! /

Vitórià~da imputa-Ç'ão.)I.rnO\ArtigO~50do CB1O, por ausência de provas nos
"'"
'r :~'._',\ ' ,,autos; erl,,,absolver õ AffétaBR
O BISPO DOS ANJOS, por maioria de
.•.., '
/.//'
votos, e tam~~"lIbsoly;r/~as,
por unanimidade os atletas RAMON
. MENEZES ROMA':.dNDRE
LUIZ BARRETO SILVA LIMA, o Técnico
de Futebol VAGNER CARMO MANCINI, e o Supervisor MÁRIO SILVA,
todos do E. C. Vitória, das imputações do Artigo 258 do CBlO, por ausência de
provas nos autos; e finalmente em condenar por maioria O ESPORTE CLUBE
VITÓRIA, equipe Profissional, como infrator no Artigo 205, capaI do CBlO, a
pena de multa de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), e a perda dos 03 (três) pontos
em disputa a favor do Esporte Clube Bahia, por impedir o prosseguimento da

,,"

partida por insuficiência numérica, e também por maioria de votos, deixa de ser
acolhida a aplicação do S2° do Art. 205 do CBlO, e do Art. 69, item 2, do C.O.
da FIF A, por não restar comprovado o favorecimento de terceiros.
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Irresignados com o acórdão da I a Comissão Disciplinar, os atletas EDSON FELIPE DA
CRUZ (fls. 148/60), RODR1GO NASCIMENTO FRANÇA (fls. 164/177) e VINiCIUS GÓES
BARBOSA DE SOUZA (fls. 291/305) e os clubes ESPORTE CLUBE BAHIA (fls. 181/236) e
ESPORTE CLUBE VITÓRIA (fls. 240/254), além da PROCURADORIA DA JUSTIÇA
DESPORTIVA DO TJDFBA (fls. 258/274), interpuseram recursos voluntários.
Destaque-se que, em seu recurso voluntário, o ESPORTE CLUBE VITÓRIA impugna o
acórdão de fls. 104/140 tanto no que diz respeito à sua própria condenação, quanto às penas
impostas aos atletas ANTÔNIO EDUARDO P. DOS SANTOS, DENÍLSON PEREIRA

•

JÚNIOR, RHAYNER SANTOS NASCIMENTO e YAGO FELIPE DA COSTA ROCHA.
Por sua vez, a D. Procuradoria impugnou o acórdão apenas nos capítulos relativos aos
atletas ANTÔNIO EDUARDV~S~ÃNTOS,
LUCAS SILVA FONSECA, BRUNO
BISPO DOS ANJOS,. RA
~:M
.~. OííVMENEZEs___Rb~;_....DENÍLSON PEREIRA JúNIOR,
7/'"../

' \

,

:::-....~

RHAYNER SANTOS:.~1\Sq~NTO,~
yAGº--!ELIPE, ....DA COSTA ROCHA, EDSON
FELIPE DA CRUZ, !RbDRIGP-N1\SGIMEN:re'CFRÀNÇAJ fiOtécnico VAGNES CARMO

l\ :

MANCINI e ao ESPO~f CIÀJB\EVITÓ~I~.
;~
i
Portanto, destaJ~-se que rão foraJ11o~jeto de.reC?~~\o
pelkD. Procuradoria os capítulos do
i

acórdão relativos ao ~t1~t~!r
~E~\ND9
MIGUEf! ~. VFMW.NNe ao Supervisor do E. C.
Vitória MÁRIO SILvt
11 ~~
/1\ / \
b ' - ...
~~I11.I,
As fls. 162, l\i'f2J8, 256,-277 e 30? éon~-ºecis~es
do Exmo. Sr. Presidente do

t/ \,

\\

'" )

/~~; :,.~\

o

Tribunal Pleno deste TJI?1admitindo os{ecursos.,)
Considerando o\\h:querimentot fo~ulados

•

I
pelos i recorrentes EDSON FELIPE DA

.E~~~~t

\\\'

\

i/I

CRUZ, RODRIGO NAS~\¥~ENTO
.e E~P9JjTcE CL~BE VITÓRIA, atrib.uí aos
recursos voluntános em questao,o efel,to,,~SUS~nSlVO,
umca e exclUSIvamentepara desobngar os
'd
d
dS~~!'\
///
.
. de
atIetas pUnI os e cumpnrem a:pena e 'suspen;>~o que excedesse a duas partIdas,
alem
o

~".

suspender a exigibilidade da pe~\t~mposf;
deve perdurar até o julgamento do r~o.peÍo

ao ESPORTE CLUBE VITÓRIA, o que
C. Tribunal Pleno do TJDIBA, tudo conforme

decisão de fl. 279.
Colhidas as contrarrazões da Procuradora de Justiça Desportiva do TJDF (fls. 315/336),
do ESPORTE CLUBE VITÓRIA e do ESPORTE CLUBE BAHIA, vieram-se os autos
conclusos para relatório e voto.
É o Relatório.
EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JR.

Auditor Relator
7
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PROCESSO N°. 00712018

VOTO
AUDITOR EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JR. (Relator):
Presentes todos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários.

•

Considerando
separadamente,

que são inúmeras

as condenações

e os recursos,

tendo como pontos distintivos as condenações

passo analisá-los

e absolvições constantes do

acórdão de fl. 104/140.

I.

DO

~,~~c
,
REqURS~ ~:r.ERPO)ST(OU}~OE~~SPjRTE

CLUBE BAHIA

[li.

I .,.

- I
i \ I:
6' .: \\
I
ál'
I
Por ser questão' IRre Immar; re ativa ao pr p 10 processo, IniCIO a an Ise pe o recurso
fl'I".\\
)~
a.\\.íI
voluntário interposto pelo ESPORTE CLUBE)BAHIA às fls. 18I1236.
Ii Ii(\
,,\ /"
!;" H ).\ ' J meIo
t .
. Conforme relatado~ o ESPORãECLUBE.BAHlA;-por
da peltçao de fls. SS e 56,
.
II L
-fi"--- ! d \ .b~5'S
~ C'd'
B '1' d J .
requereu a sua mtervençao. no elto, ten o por
Desportiva e afirmandd''haver

•

"Ie~íti~o

ase o art.

uO

o Igo

raSl elro

i6te!~sse", haj~L~(sta que o ESPORTE

e ustlça
CLUBE

VITÓRIA fora denuncia~\ \omo iricurso no ãft:-20S do rrtesko CBJD. Colacionou aos autos o
\\ \ I é' .tuJÇ?~n\
"P ri ./ ,{/A' d'
V'd"
d ocumento de fl s. 58/77 , otjua, mtl auo.:.como . e cla ue U lO e I eo .

.
\\.'"
d'~c") r:\
A O ana IIsar O reqUen~~~9~2ra::,r\l,co.

manifestou:

///

!Tente, a

la C

. •

omlssao

D'

. I'

.

ISClPmar assim se

._~~
Em questão de-~tdein-oj(éktor levantou a preliminar sobre a Intervenção de
Terceiros interpo;;o:-pelo E. C. Bahia, sendo franqueada a palavra ao
representante da douta Procuradoria, o Dr. Ruy João Ribeiro, que concorda com
a intervenção do E: c. Bahia. Da mesma foi dada a palavra ao Advogado do E.
C. Vitória, Dr. Manoel Machado, que descordou da citada Intervenção. Em
votação: por unanimidade os Auditores da I' Comissão Disciplinar do
TJDF/BA indeferiram o pedido do E. C. Bahia para funcionar na qualidade
Terceiro Interessado neste Processo.
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o acórdão

recorrido infonna ainda que em virtude de ter sido indeferido o requerimento

de intervenção, a D, Procuradoria solicitou a juntada aos autos do laudo apresentado pelo E, C,
Bahia (fi, 58/77), "referente à leitura labial", o que foi deferido pela órgão a quo, atribuindo-o a
qualidade de prova documental.
Ainda por não ter sido aceita a intervenção, o relator do processo na 1a Comissão
Disciplinar indeferiu as perguntas apresentadas pelo ESPORTE CLUBE BAHIA

à testemunha

Valéria Leal de Oliveira,
lnconfonnado com a decisão, o clube interpôs o recurso voluntário, ora em análise,

•

Alegou, em síntese, o acórdão recorrido seria nulo, por não ter apresentado fundamentação
~e1ativa ao indeferimento do seu ,pedid~~~~nção,

Outrossim, r~~uereu, ~ue a maté~a fosse

Julgada per saltum por esse Tnl:>~;il-Pleno,~,sem
Valeria Leal de OliVe~,~qU~lareça

e

antes perrmhr a OItlVa da penta, Sra,

t~'na!'k~
questionamentos

indeferidos pelo a quo'hfese~~ll!1docomb ÃmdaI!l~ ~~lpP,

indevidamente

parágrafo único, do CBJD.

De fonna alternativa, reqtrereu'Iue, declarando>s\ a nulrdade do acórdão recorrido, fosse
o processo remetido à i~skncia

a 'quo

para\nJvo julgariie~to,

:

I'

Em resposta a6l jecUtso,~ ESPORtE cuMJ\.\rITQRIA
'd
I: ,/ /.
\ I I I.
f I 'I. '.\
•I:
merece ser aco IhI o, elf smt,ese, jl~r a e~ada mob~ervã{1c\a dPI~'
recorrente se valido

Je I~n\bargos\de

alegou que o recurso não
53 do CBJD e por nao ter o

decla?ação~fAdu'zib\ também que não seria o caso de

"f')' :

novamente ouvir a testbh;'~~a'Vaíé;';\i L.e.'ald~\Oliv~ir~. <- •• ",
\\\
i
I
-~
I
Em parte, assíste razão ao recorrente,
.'
"
' , , I \\ \
I
- \ d '- I'd d d
'.!d'd
"
A lasto, mlCla men~e, a a egaçao e nu I, a e o .acor ao recom o, o que laço por
\ I'\d
nh 'd a sem.qúe
i/ Ih aja
' preJUlzo,
"
enten der que nen huma nu
I ad e 1'0 d e ser.,co.ecl
I'd'ela estampa d a no
d \ \[\[' •
:I 7;'VA')
di //
'd 'd fi 'd'
- d
pesat> ~ter SI o 10 e en a a mtervençao o
brocar d o frances pas e n~,\,zç, sans.-~p:?{ 11.\
recorrente no processo, o efeito.prático.,(jo'Setnequeci;(énto
foi atendido, uma vez que as provas
'D esportIva.
'
que preten d.la pro d'UZlrrestaram apres~ta d!!SI?'el/£p/
ll." rocura d ora d a J ushça

i

•

A

'<'''''',

Em reforço, adianto que, consid~~ue

o seu único interesse jurídico no julgamento

do feito seria a condenação do ESPORTE CLUBE VITÓRIA como incurso no art, 205, capul,
do CBJD, o que restou efetivado, está configurada, in casu, a previsão constante do art. 54, 11,do
CBJD, que dispõe:
Art, 54, A nulidade não serâ declarada:
[ ..,)

Il _quando o processo, no mérito, puder ser resolvido a favor da parte a quem a
declaração de nulidade aproveitaria;
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Não há, portanto, que se falar na anulação do acórdão recorrido.
Pois bem.
Superada a análise da alegação de nulidade, destaco que o acórdão recorrido efetivamente
merece reforma, de modo a permitir a intervenção do ESPORTE CLUBE BAHIA no presente
feito.
O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no seu art. 55, regulamenta a hipótese de

•

intervenção de terceiro, in verbis:
.
Art. 55. A intervenção de terceiro poderá ser admitida quando houver
legitimo interesse e vinculação direta com a questão discutida no processo,
devendo o pedido ser acompanhado da prova de legitimidade, desde que
requerido até o dia#anterior à sessão de julgamento. (Redação dada pela
~ .... ,,'-.
Resolução CNEn029.de.20Q9)."
Parágrafó6"i~:'íG entid~e;dê'Aqmi"istração do desporto têm a prerrogativa
./," ..~ .-, )
d....... "",.
A'd
d
de lOte"'",
"Ir ",O pro~,so ~?
esta o em.q~se~efl,'contrar, asSImcomo a uton a e
Bra;ileira. de. Controle de~Dopagem-ABCD; nos casos alusivos à dopagem.

'.'

I

(t-{R).

A análise da q

e,

1,/,'

(riegrito acrescido)

\(

!\
",

:! !

/1:tI

i"

,I'

stão ,se iresume a :saber se o/ESP\ORTE CLUBE BAHIA tinha ou não

I"

11'.

,

\

"interesse legítimo e vindula4ão direta com a questão discutid~ rio processo". Inegavelmente os
I"
I "
,)
'I I ,\ I ..
.,
Iegals
. da mté,
' 't' v,ençllo
I I- <;;ncontram-se..
~ .\
~ presentes;.
,: l
reqUiSItos
'!,

, t~.. \ \
Ii;Q~~9

(". ""

1 Ir'

'. \

[I

f

"

•

Com efeito, de
com 9I9u~;adiàntei"If~PO~I~PI,.UBE
VIT?RIA ~oi denunciado
e restou condenado como~mcurso'11~art. Z05,\aput,.do.CB:JD} tendo-lhe SIdo aplicada, além da

\d~perda dos 03",(trê~/ pontos em d~~~4ta a favor do ESPORTE
\~
// ....
~\
/I?_
recorrent~
beneficlarl<!-rdlTeto da"/condenaçao
do ESPORTE

pena de multa, a sançã&

•

BAHIA.
Sendo o

\\\'~'~

CLUBE
CLUBE

i/I

VITÓRIA, é inegável o seu.Jnte(esse l~glfim~\e vincuÍáção direta com a questão discutida no
processo, razão pela qual o re~~m~I)t6d~(rfterveô~{óhá
Tal entendimento

de ser aceito.

não é"sbft~~q'ualqUer

das razões levantadas pelo clube

recorrido, primeiro porque o recorrente ~'~ifestou

sobre a questão na primeira oportunidade

que lhe cabia falar nos autos (intimação do acórdão recorrido), segundo que, como é cediço, não
é obrigatória a utilização dos embargados declaratórios

para que determinada matéria seja

devolvida ao órgão ad quem por meio da interposição de recurso voluntário.
Por fim, mesmo tendo sido ind~feridas as perguntas apresentadas pelo recorrente no
órgão a quo, entendo não haver necessidade de nova oitiva da testemunha Valéria Leal de
Oliveira, considerando que o mérito do processo, no que diz respeito ao interesse do ESPORTE
CLUBE BAHIA, foi julgado ao seu favor.
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Tudo isso posto, voto no sentido de CONHECER
CLUBE BAHIA, dando-lhe PARCIAL

o Recurso Voluntário do ESPORTE

PROVIMENTO,

apenas para reformar o acórdão

recorrido no capitulo em que indeferiu a intervencão do recorrente no feito.

11.

DO RECURSO

CONTRA A ABSOLVIÇÃO

DE ANTÔNIO EDUARDO P.

DOS SANTOS COMO INCURSO NO ART. 243-C DO CBJD

•

No recurso voluntário de flS"'-2~PtpcuradOria
pede a reforma do acórdão_de~j:Oll/140
~

...-/,.

da Justiça Desportiva do TJDFBA

no q~i?r';;speito

I \

à absolvição do atleta ANTÔNIO

~'"

EDUARDO P. DOS SA;~::rOS, (\tletaProfissionll,!~~.

C",~itória, da imputação do art. 243-C

do CBJD. A la Comis~~q DiSCip!inari'un~amentou-o-s~
deci~m no entendimento de que não
'\ I 'd a aoI.at 1\
restara eomprova di,a a eon d'uta "d'e'ameaça lmpmgl
eta. 11 :'
I

t,'

F,'

ti.

',~.

\

A decisão, eSclMeçl'ap"foi

i:

,tomada edm base;~,
art'l 132 ~3°, do CBJD, em razão do
- dI:
d' I " ' ,
J
l d ótl_' \ \ "E'
.
I
empate na.vo:aça~ .os;.r,u"/,tor~~cP,\Po(ntes
o rg~p~a\qU~,'i'
m seu voto, o emInente re ator
da I a Comlssao DISclphh~r isS/lo s~ l)1amfest;Ja: / t ,"\ \ I
~~'~,~~ q~n~, /cont~lfl,
o-dojo'go fea, ' Ime~te assiste razão à Procuradoria ao
invocar o ar!, 58-B, parágrãfõliniCo1 JdO Código Brasileiro de Justiça
~ "r~portiva, ea ~~~dulil!:eportada cara~ieriza a infração insculpida no artigo
14~3Sc"
do CÓdigo,B,rasileiro,de Justiçai0'~sportiva, devendo ser aplicada pena
\\---'I'
de multa, no importe,de.R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e suspensão de
\\\,
sessenta\<;has.
,)"~Ci
S,':!.! i~
/

t

•

I:

~!j

'\

Em suas contrarrazõe'~o

",

:.-"nli,\

£SBOR]E,CLUB

decisão recorrida alegando que ~~hcia'

'

/,

era j';;p({por

~v.//

.

/VITORIA

defende a manutenção da

não ter sido indicada a suposta vítima

da ameaça, e que inexistiria o dolo, pois'o:ãtleta teria agido em estado de ira.
Não obstante os argumentos do ESPORTE CLUBE VITÓRIA, merece provimento

o

recurso da D. Procuradora.
Resta longe de qualquer dúvida a materialidade da conduta imputada ao atleta ANTÔNIO
EDUARDO P. DOS SANTOS. Conforme se vê dos vídeos contidos nas mídias anexadas ao
processo (fls. 32; 80 e 81) e descrito na inicial acusatória e no recurso da Procuradoria, o atleta
praticou a infração disciplinar da ameaç,a, capitaneada no art. 243-C do CBJD, ao proferir as
seguintes palavras: "Eu sei onde você mora. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Você e seu Becão

"
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Tanto isso é verdade que as contrarrazões do ESPORTE CLUBE VITÓRIA se limitam a
alegar a ausência de dolo e a inépcia da denúncia, sem negar a materialidade da infração,
Sobre tais argumentos do recorrido, razão alguma lhe assiste. Justificar que inexiste dolo
do atleta ao ameaçar os seus adversários, por estar ele em "estado de ira" é o mesmo que aceitar
a sua reprovável conduta durante toda a confusão ocorrida no jogo, como se tudo fosse

•

justificado pelo seu estado de ânimo.
Destaque-se, ainda, que, conforme salientado pela Procuradoria, a ação de "ameaçar
alguém" ocorreu razoavelmente depois de o atleta ter desferido os socos no jogador VÍNICIUS
GÓES DE SOUZA e quando todos .os jogadores já tinham sido controlados por seus
companheiros e os ânimos já estavam se acalmando em campo.
--/.~~d""nfr
- d' . I'
d ' . ( I
DoIo houve e restaram c Iaras1lSVltlmas' a}, açao ISClPmar, tanto na enuncia at etas
do Bahia) quanto nas pro~as~lhid1i(;;oslaut~~~OdrigO
"Becão), não havendo que se

,L

~I
. da ..
~I'''''/ . __ --~
la ar em .mépCla
mlcl~,-/'

~~
~\ l I.

Entendo, portJto~ que restou-configvrada-a-infração, disciplinar, devendo o atleta ser

I'

I

",

\

I \

)

;'1'

condenado nas penas df art. 243'R do CBJD.í
/ A ~\
'.
Dosimetria da pe,n1a
-; n,a,Ii,ormado art.\178 do,aBID, pe,sam"contra o atleta a gravidade da
II
"'\\,'
1/:[\\
.1:
ação, sobretudo diante,de t,odaac~nduta do i(t1eta~ú~te, a l1artida,a extensão da conduta, vez
"d a a mumeros
..
I.lI.L
. L determlnàntes,
'- \\ . I ,
que d.mgl
;at elas ad,\',(
versarlôs, os)motIVos.
cIaramente decorrentes do
I i ti L • <~\ i \ ,r'.. A \' I ;
seu descontrole comportarnental;~destaco
\a '.circunstância, 'atenuante. registrada a não',I
',I
~I
.

•

reincidência, certificadà ~~Io Sr, secretário do)TJDFIBA, razõe~/pelas quais dimensiono as penas
,
\'1\\ta\,no Importe,
'\d
.
nos segumtes
termos: mil
e R$".2500000
, (/./;
vmte e cmco
ml'1')reaiS, e suspensao

,

'

'/);1

de 45 (quarenta e cinco) di~\
:;-,-','-','~\
,/
\\~
li)"
,
Isso posto, voto ~o
sentido:~d~) CONHECER
o Recurso Voluntário do
PROCURADORIA DA JUSTI9A, Dai!6~tIVÁ~6
TJDFBA, dando-lhe, nesse ponto,
,~~
,//~
PROVIMENTO, de modo a condenar,oatleta~ANTONIO EDUARDO P. DOS SANTOS como
incurso no art. 243-C do CBJD, imp~;;a~l1ie'-:S'penas de multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) e suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias,

m.

DOS RECURSOS CONTRA AS CONDENAÇÕES DE
ANTÕNIO
EDUARDO P. DOS SANTOS, DENíLSON PEREIRA JÚNIO, RHAYNER
SANTOS NASCIMENTO, YAGO FELIPE DA COSTA ROCHA, EDSON
FELIPE

DA CRUZ ~ RODRIGO

NASCIMENTO

FANÇA COMO

INCURSOS NO ART. 254-A, ~1°, I, DO CBJD
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a denúncia

da D. Procuradoria,

a Comissão

Disciplinar

a quo condenou

os

seguintes atletas, incursos no art. 254-A, Si 0, I, do CBJD, aplicando as respectivas penas:
1) ANTÔNIO EDUARDO P. DOS SANTOS, Atleta Profissional do E. C.
Vitória, como infrator do Artigo
primário, mas devido à gravidadc
aplicando-lhe a pena de suspensão
automática, por agredir com socos

•

254-A, ~1°, I do CBIO, mesmo sendo
de sua conduta, e por maioria de votos,
por lO (dez) partidas compensando-Ihe a
o rosto do atleta E. C. Bahia VINiCIUS

GOÉS BARBOSA DE SOUZA;
2) DENILSON

PEREIRA

JÚNIOR,

Atleta Profissional do E. C. Vitória,

co~o d~ Arti.g~~~
1o, [ do C~lD, mesmo sendo primário~ mas,
devldo:!l~Jdaâe
de,sua ..Ç~n~ta, aplIcando-lhe a pena de suspensao por
08-(oito)~idascomp~ndô,"I1te.a
automática, por agredir com socos nas
,~
st{s do atletaE.
Bahia VINtc.ius~oÉs
BARBOSA DE SOUZA:--,.------ .._-~.
......., ~
3) RHA YNER_SANTOS
NASCIMEJliTO,
Atleta Profissional do E. C.
Vitória como d6 A'nigo 254lA) ~Io, illdo CBlO, mesmo sendo primário,

G.

:

(

I

l

i
:

mas~ de~i~o à gr~."lrade de ~~~K~nduhaPlican~~-lhe
a pena de suspensão
por 08 (i:nto) partidas compensando-lhe: a automatlca, por ter agredido com

'.

s'o~os n~ costasido \~tleta

dik, tl.BahiJ

EDSON FELIPE DA CRUZ;

~) fY:AGO'fELIPJ:
DA C#S~~~O~~A,
Atleta Profissional do E. C.
Nitória/cd'11odo A:r:tig? 2S4éA',
do CBlD, mesmo sendo primário,
mas, devia~ à'gravidáde-de'sua.cond6ta,.'aplicando-lhe
a pena de suspensão

.~A:lj

'\li

\~'\Por 08 (Oit.O
..).partidas! por desferir urn
•

\.

/

'

Joco no rosto do atleta do E. C. Bahia

~ !

\VINICIUSGOES BARBOSA DE SOl:JZA;

•

Milt'

5\£DSON
FELIPE-D;C(;RUZ,
Profissional do E. C. Bahia, e por
riliioria de voits,:ÁpÚ6ando-lhe~~/na
de suspensão por 08 (oito) partidas
c'óJ1i~ensandO.lh.;:a'1utomátic;/p6r
agredir com socos nas costas do atleta
" ~_.".

':,""~I:'!1- _••\

,/./,/

E. C-,Bahl8 BRYANSILVkGARCL4;
6) RODRi:GÓ~ASCtME~O
FRANÇA, Atleta Profissional do E. C.
Bahia, co~-dQ::'-~(o
254-A, ~Io, I do CBIO, mesmo sendo primário,
mas, devido à gravidade de sua conduta, aplicando-lhe a pena de suspensão
por 08 (oito) partidas, por ter agredido com um socos no rosto do atleta do
E. C. Vitória, ANTÔNIO EDUARDO P. DOS SANTOS.
Em vista de tais condenações,
Procuradoria

requereu

por meio do recurso

voluntário

a reforma do decisum, de modo a serem majoradas

Relativamente

ao atleta

ANTÔNIO

EDUARDO

P. DOS

de fls. 258/274,

a D.

as penas impostas.

SANTOS,

infração não foi "punida com o devido rigor" que toda o caso exigia. Relembra

afirmou

que a

a Procuradoria

que
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o referido atleta atingiu, covardemente, o jogador Vinicius Góes B. de Souza
com dois socos no rosto, no momento em que o agredido estava sendo
segurado. Do mesmo modo, a vítima das agressões não teve qualquer
possibilidade de defesa, uma vez que não tinha em seu campo de visão o seu
agressor.
Afirma a Procuradoria que "os golpes foram tão contundentes, que causaram um corte no
rosto da vítima, fazendo com que este tivesse que ser atendido as pressas pelo médico do E. C.
Bahia para estancar o sangue". Indica ainda que o atleta não parece "ter nenhum tipo de

•

arrependimento por sua atitude", já que ele ''posou para fotos com punhos cerrados - em pose
de lutador - em clara alusão à agressão que cometera contra o atleta Vinicius Góes B. de
Souza,jotos estas que foram divulgadas amplamente nas redes sociais e noticiários (tanto locais
quanto nacionais)".
~~
Diante de tais fu.3-:dan1e00S;1"equer~u\quea D"Proquradoria

que a pena imposta ao atleta

ANTÔNIO EDUARDI1l:P(n6S SANTOS'fosse.m.!lj()radãà~~máximo,
I, ,~-\
'I
art. 254, 91°, I, do CBJP 9orresp~n<:Ie-à-suspenSãOl'Or-j2\(doze)!partidas.

l

Em relação aos aémais '1jtletas DE~Í(sON
NASCIMENTO,

YAÓb; F~ÍJP~,

f RANÇA,

RODRIGO NASCIME~tO
"'"

t

.;

do acórdao recorndo

I

DA c:dSTA

/~J

ftr~,que

corresponder à suspensãolPorno

PÉRÉIRA JÚNIOR, RHA YNER SANTOS
R~cf#A,IiDSON

FELIPE DA CRUZ e

a Pro6uradoJada\JusiiJa
Desportiva requereu a reforma
r'
.""\
',,... ,I~
~'. ,:'
.
;~~~as~em \ aJ5~~~s: ~~ pe, as Impostas, passando elas a

dn

"~'h'

mínimo I O (dez)-partid~1

J

•

que, de acordo com o

li

Por outro lado,~\ atletas EDSON FELIPE DA CRUZ e RODRIGO NASCIMENTO
.
.
\ \.'
_ 1"
' I;.
.
FRANÇA tambem lmp gt1aram o .acorda0 de-.,fls. 104/140; respectIvamente por meIO dos
recursos de fls. 148/160\~;-I64/177.
adequada a dosimetria

d~pen~
\ \,

O ,pri~eiro'

dos apet~

recorrentes, afirma que não foi

impq:~\~ii-tt,'ilizand~O//O~o exemplos
"

,'" D~' • \,

'

•

congruência as penas que foraríl.jmpostas 'a~ANTONI ,EDUARDO
FELIPE DA COSTA ROCHA. À~óuhaind~:;(:e
consideração a atenuante constante d~Ô,

da suposta falta de

P. DOS SANTOS e YAGO

o colegiado a quo não teria levado em
V, do CBJD. Por isso requereu a reforma do

acórdão para o fim de reduzir a pena a si imposta.
Já o atleta RODRIGO NASCIMENTO FRANÇA alega que inexistem provas robustas
da sua infração e que a decisão recorrida seria incongruente. Pede a reforma da decisão para que
reste absolvido ou para que seja desclassificada a conduta para a infração constante do art. 250
do CBJD.
Finalmente, o ESPORTE CLUBE VITÓRIA, por meio do recurso voluntário de fls.
240/254, requereu que fosse reformado acórdão da 18 Comissão Disciplinar, "desclassificando-se
14
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as infracções cometidas pelos atletas para o art. 250 do CBJD - prática de ato desleal ou hostil,
com a aplicação da pena mínima". Alternativamente, requereu que fossem "desclassificadas
apenas as ínfrações para mera tentativa, em especial de referência aos atlelas DENILSON
PEREIRA JÚNIOR, RHAYNER SANTOS NASCIMENTO e YAGO FELIPE DA COSTA
ROCHA".
Pois bem.
Vistas as causas de pedir e os pedidos recursais, relativos aos capítulos condenatórios

•

constantes do acórdão recorrido que se relacionam com a prática da infração disciplinar
capitaneada pelo art. 254-A, ~I 0, I, do CBJD ("Praticar agressãojisica durante a partida, prova

ou equivalente", na modalidade "desferir soco"), entendo que nenhum dos recursos merece
provimento,

à exceção do recurso<&~~doria,

por ANTÔNIO EDUARDO:~óS

relativamente

SAN:rO~

à infração cometida

~

r/~~
.. }". ~~
Sobre a pena impostá aoatle!~LANTONIO_EDUAR:DO"~. DOS SANTOS, prevaleceu o
I l
.',.'
---~'1'
I

voto do eminente Auditor,RelatoT'integrante

J :d

d o qua I se co Ih e a seguInte

:. '".

•

da-la.Gomissào Distiplinar desta Corte Desportiva,

\),

li'

\

OSll:ne~na:;
\
!; ~\
..;
PoftOi~b, Jlpr ente'1der grave .:~~r~~r ex ~emamente violenta a ação, eom
e,xtensão . por sequela\ física,,'/ilJlbirigida! :ao ofendido, além dos meios
.111
,,\
\ I
.. 1 II
".despreparado para defender1em~regados, ~ue tratou-se de SPC9s"~I1)\adversano

I

\s,et~bi~o; .~i~da,â" fal~ ~e.T'ottv1'çJi1~.iJf~ap~ra a agressão, o que comp~e a
C1os.metriacontrll9 denunclaClo-,~.glro,
veJo em benefiCIOdo denunc.aClo
\~nteceClentesdesportivjbsdeste (por faÚlde informações no processo), sem
'\{'
I .•.
II1
.
d
d es aques para 3s.clrcunS\~nClaS agrav~n}7s e atenuantes, reg.stran o a naor~i~~idência, certificada_pelb Sr. secrétário do TJDFlBa, mensurando, para
/1/
•.
tan\t\-..\
o,.os eIement'os agravantes e atenuantes,
em sua preponderancla,
nos termos
\} ",
:I
do arhg~,t81, d~~~<JI)~sendo-p~dessa forma favoráveis, pelo que voto no
sentido'de.sêr,apliclid-º-,-~~p"e.na
desus6ensão de 10 (dez) partidas.
"-..~"'-.'d'
///
- d
.
'd d'
d
N ota d amente, o at Iela ora re(;~~ ~prat1;ou as agressoes e maIOr gravI a e, Impon o

b~

•

,-,.1 :.' ~~'

sérios ferimentos ao atleta VINICIUS'GQ~B.
consideradas boa parte das circunstâncias

,

.t'

/

/

DE SOUZA. Não obstante já tenham sido

que estavam relacionadas

à conduta do atleta em

questão, não é possivel deixar de destacar, como o fez a D. Procuradoria, que a agressão foi
covarde, tendo em vista que a vítima encontrava-se rendida por ação de outro atleta do E.C.
VITÓRIa - o goleiro Fernando Miguel - o que lhe retirou qualquer oportunidade de defesa.
Ademais, os socos deferidos na vítima lhe ocasionaram sérios ferimentos.
Destaco, ainda, o fato de o atleta não se demonstrar arrependido de infração de tamanha
brutalidade, mesmo após a sua barbárie ter sido estampada e repreendida por di versos meios
sociais.
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Ante tais fundamentos, entendo que é o caso de dar parcial provimento ao recurso da D.
Procuradoria, a fim de, considerando todos os elementos constantes do art. 178 do CBJD, entre
os quais incluo a atenuante do art. 180, IV, e seguindo o sistema monofásico de dosimetria da
pena, reformar o acórdão recorrido para majorar a pena de suspensão imposta ao atleta
ANTÔNIO EDUARDO P. DOS SANTOS para 11 (onze) partidas.
Por outro lado, as penas impostas aos atletas DENÍLSON PEREIRA JÚNIOR,

•

RHAYNER SANTOS NASCIMENTO, YAGO FELIPE DA COSTA ROCHA, EDSON
FELIPE DA CRUZ e RODRIGO NASCIMENTO FRANÇA, não merecem qualquer reparo.
As dosimetrias constantes do acórdão recorrido, colhidas do voto do eminente Auditor
Relator, são irrepreensíveis. Não há elementos outros, que não os considerados no acórdão
. d'Iquem a neceSSla~e.
'd d ~a
. - de quaIquer das penas.
recorri'd o, que In
e /...-~
aumento'ou d"lmmUlçao
" h
d
al ~/
". ~ "-..."-....d.
. adotadas, d estaco que e.
N ao aven o qu quer)nc ngruepcla com",-~~Imetnas
inaplicável à infração fíV~ti"pe!OatletaJEi>SQ)'1J:.!~.~fE-~CRUZ
a atenuante constante do
art. 180, V, que correspóndea\"ter-sido a~infraçãolc~meti41'em desafronta a grave ofensa
morar'. Não há, nemlme.1
smo..ill.as. razões \etursais, umfúnico fundamento que permita concluir
I

'

\

. ~

,'~\

,/ ';,

'I ''-\\'

'I'

pela aplicação da refer\~a atyant~m casu. :'
//. \ \ i,'
Finalmente. tamb~m'lnão ~siste fazã ao aileÜl'RODRIGO NASCIMENTO FRANÇA

.

l"/

'\

quanto a alegação de qud clpi,'erüis~r absolvido ou~e~nio\d!'ld~~c1assificação da conduta para a
,LO-'
,,\.
\
,! .... AI".
infração constante do Iar-,-250dfL.CBJD. Co~stá_d~~la'
Partida (fl. 25) que o referido
atleta agrediu com soc~'s\nas costas o atleta ANTONIO EPUj'\RDO P. DOS SANTOS, razão
\ '. o cartao/verme
_.\
!Ih o,. direto.. Gpzan
1 i do a sumu
. Ia de presunçao
- de
peIa quaI fiOI. PUni'd o \com
\\\'
''lI
veracidade (art. 58 do CBlD) e inexistindq,.qualquer elemento de prova, ou mesmo indício, de

11

•

_

\\\:,)il~).

/jI

-

. -

que a conduta nao tenha ocorr!de, deve~r.;maJiltlda açon6enaçao, nos exatos termos do acorda0
""\:~

~,Dl.\

~I/

recorrido.
~~5!.¥f'~
/
,/
•
Por todas essas razões, relàti~t<I!!ea~e?u;sos
contra as condenações de ANTONIO
EDUARDO P. DOS SANTOS, DÊNitSÚN PEREIRA JÚNIO, RHAYNER SANTOS
NASCIMENTO, YAGO FELIPE DA COSTA ROCHA, EDSON FELIPE DA CRUZ e
RODRIGO NASCIMENTO FANÇA como incursos no art. 254-A, ~1°, I, do CBJD voto no
sentido de CONHECER de todos os recursos para:
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao

Recurso

Voluntário

da

PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA DO TJDFBA, de modo a
reformar o acórdão recorrido para majorar a pena de suspensão imposta ao atleta
ANTÔNIO EDUARDO P. DOS SANTOS para 11 (onze) partidas, em virtude
do cometimento da infração capitaneada no art. 254-A, ~I o, I, do CBJD,
16
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NEGANDO PROVIMENTO ao recurso no que diz respeito ao pedido de
majoração das penas impostas aos atletas DENÍLSON PEREIRA JÚNIOR,
RHAYNER SANTOS NASCIMENTO, YAGO FELIPE DA COSTA ROCHA,
EDSON FELIPE DA CRUZ e RODRIGO NASCIMENTO FRANÇA; e
NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por EDSON FELIPE DA
CRUZ, por RODRIGO NASCIMENTO FRANÇA e pelo ESPORTE CLUBE
VITÓRIA em favor dos atletas ANTÔNIO EDUARDO P. DOS SANTOS,
DENÍLSON PEREIRA JúNIOR, RHAYNER SANTOS NASCIMENTO,

•

YAGO FELIPE DA COSTA ROCHA

IV.

/~

DO RECUR O/CONTRA
FONS~ÇÍ(ÂPRÁTICA
~' t

' ---~-

~1° 11 iDO CBJD

, '!

I .' \\
11'/:\

"

:

-

A ABSOLYIÇAO DO ATLETA LUCAS
\nA INFRiÇ:À'<fnESCTRITA NO ART. 250,

n/~\;
'~---'----..."

'I:

l

:

I

\

!jl\\:'

Ainda no recu~o: ~b/un!áiâ'ode 9s. ~58/27t, ~"Pfochadoria da Justiça Desportiva do
TJDFBA pede a refortnd dJ acórdãb de'fls.~04/r40 no qde diz respeito à absolvição do atleta
LUCAS SILVA FON~E~~ ~ela' ~~1
a c:omissãô1>is~ipl(~1à-.:
~al atleta fora denunciado como

i.l, II do ~BJD, \nas en~end~~-;;;egl~do

incurso no artigo 250, ~

•

a quo que não havia provas da

conduta nos autos.
\\\
//\
/_-\
.//
A decisão recorrida teye por fundam1nt.qo fato de/que as imagens do jogo não mostrarem
\\

., ., '

il.!

a agressão por parte do atleta'é,'segundocafltrtí<5u-seno acórdão recorrido, "no meio da confusão
\,' ,
;,,-"J' \
./ /
o arbitro pode ter se equivoc~~Ó". TlÜ~argufue,!1t6pi utilizado para superar a presunção de
'd ade de que goza a sumu
. Ia"d~~'d
veraCl
a.p~~~./.::/",///
Em suas contrarrazões, o ESPORTF:-CLUBE BAHIA argumenta que a impugnação da
Procuradoria não deve ser aceita. Afirma que a presunção de veracidade da súmula é apenas
relativa, sendo que, por inexistir imagens do atleta praticando o ato infracional, a presunção
deveria ser superada.
Assiste ra7..ãoà D. Procuradoria.
Conforme se vê da súmula da partida, o atleta LUCAS SILVA FONSECA foi expulso
"por conduta violenta", ''por empurrar com uso de força excessiva na altura do pescoço o Sr.
Denílson Pereira Junior, nO95, do E. C. Vitória".
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fato de haver nos autos imagens da confusão, das quais não é possível perceber a

conduta descrita pelo árbitro, não é suficiente para superar a presunção de veracidade. Como se
pode facilmente

notar, as imagens não têm por foco exclusivo

o atleta LUCAS SILVA

FONSECA, estando longe de qualquer dúvida que determinadas condutas, tanto suas como de
outras atletas, podem ter passado ao largo da atuação da câmeras.
Por essa razão, entendendo que deve ser respeitada a regra do art. 58 do CBJD,
inexistindo, in casu, motivo para exceção. Destarte, entendo pela necessidade de condenação do

•

atleta pela prática da infração capitaneada pelo art. 250, ~I 0, lI, do CBJD, in verbis:
Art. 250. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente.
PENA: suspensã9.:(\~~
três partidas, provas ou equivalentes, se praticada
por atlçta6lie"smo~pl~treinador,
médico ou membro da comissão
técrtífa,.e--sUS;ensão:'pelo p~o:<J~Uinze a sessenta dias, se praticada por
/". /'
I
'-- .,,>....
q1jalque~0ll.trapessoa naturaLs~~~etiaa"',este Código. (AC).
S i10 Constituem~e~emplos_dajfàçãO prJ~ista neste artigo, sem prejuízo de
~lUtros:fI',~).
\ (
,! J \
• I:
I impêdir\~e qualciue~forma, ,êll) ~~,~n~ari~dad~às regras de disputa do jogo,
?mapportu~ldad~ clara\de gOI'i~6?tJ~rao ~reqUlvalent:; (AC).
.
IIl-i1mpu!,~~\acm0samente
co~<!,anheIrf ou adversano, fora da disputa da
ljogáda. (AC).
'..,")
I"
\ ~\
' I'

t

0f.'

\:lJi

A

i

"

'

-'lI

,~:

mínimo~:;:~~::~:,11ei~::~~~:~i::U;::~:.âQl~~~S

•

Isso

\ \ \

posto,

PROCURADORIA

vot?\

\\

J

de 'fONHEC':

o

'"

r'

.

Recurso

Voluntário

dando-lhe,

do

nesse ponto,

I

de modo'a éondenar o: atlewLUCAS S' EVA FONSECA como incurso no art.
\. ",
.L',"! i \
//
i
lI, do CBJD, impondo;lhe afjjeífa's'u'spensão/de I (uma) partidª, compensando-lhe a

suspensão automática.

V.

s~ntido

autos, a pena deve ser fixada no

DA\J1':J\STIÇA DE~PORTIV A DO~'BDFBA,

PROVIMENTO,
250. & I 0,

\

no

I

DO RECURSO

~.

CONTRA

A CONDENAÇÃO

DO ATLETA

GÓES BARBOSA DE SOUZA POR INCURSÃO

VINÍCIUS

NO ART, 258-A DO CBJD

Relativamente à infração imputada ao atleta VINÍCIUS GOÉS BARBOSA DE SOUZA,
assim se manifestou a I a Comissão Disciplinar:
18
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[...] condenar VINÍCIUS GOÉS BARBOSA DE SOUZA, Atleta Profissional
do E. C. Bahia, como infrator do Artigo 2S8-A, do CBJD, por ser primário, e
por maioria, aplicando-lhe a pena de suspensão por 02 (duas) partidas
compensando-lhe a'automática, por comemorar o gol da sua equipe em frente à
torcida adversária fazendo gestos obscenos, em tom provocativo...
Irresignado com tal decisão, o atleta interpôs recurso voluntário, requerendo que fosse
reformada a decisão,

a fim de que restasse absolvido.

Argumenta,

no que interessa ao

julgamento, que a sua manifestação ao comemorar o gol feito na partida entre o BAHIA e o

•

do "livre exercício constitucional da liberdade de expressão",

VITÓRIA seria manifestação

tendo sido uma "conduta normal e comum na culturafutebolística".
Afirma que o Tribunal

de Justiça ....Desportiva

não pode "querer cercear o atleta

porque o E.c. Vitória se sentiu

profissional de futebol nas sua~.GO~~~lInicamente
ofendido,porque ela se deuJi~r;;dc:::eurdo~~'?!..~
Não obstante 0Fr;;-~~"ntj)s

dest~C~dOS'Jl~~iste_rfão

ao recorrente.

Em primeiro

'ú~ar, destaque-se, que-não~e~lste
direito, nem mesmo de caráter
t
'. ,\
\ /
!.\!
I: .
- . .
fundamental, que tenh~ natu,reza,absolufa. ~ mesm? rryde ser ,dito em relaçao a hberdade de
- T
.1, t, i., "I.
,.
fr .,/~ll\d'
I 258Ad
CBJD("
expressa0. anto asslm,lo e ,flue e~ste o t~po\lO ac~ún~~\ o~.
o
provocar o
I :

público durante Partid~i JrT/~ oI! equiv~$nte") cui~l ~J,~eSFn~\r o direito de livre manifestação
1\ fi'
.
,. JamaIs. o acusqu
I,l'al.I e qua 1quer
. "L, • I,. L"dd e.
e mnguem
6rma)~ue lOconst-Ituc10n,,!1a

A confessada ~~~duta. do ~~e2or?ente'àe ~~~~~0.Í.~~01 'gol da sua equipe em frente à
"" lazen\ 'dIo gestos o b:scenos, em
I tom provocatIvo,
:,I!. a som b ra de qua Iquer d'UVI
'd a,
torcI'd a adversana

•

encontra adequação típlàa \no disPOSitiv~ doLCBJD ora an~{s~do, Isso significa que, não esse
'b I de J ustlça
'
D\espor:tlva,
\ \,.
ó~
I'el (/em/J! senti'do Iato ) cerceou o tipo
'd
mas'lap,rpna
e
Tn una
,.:,":l,)
comemoraçao que pode ser pra~~~da pelp l!l~~~'<//
Tivesse o atleta se dir~ido 'à.toj-éid~(J~eutirne
e comemorado o gol, até mesmo com os
."~ mUlto provaye~sena
"I
/// lOcab'Ive I"la Iar em provocaçao,
gestos o bscenos que fiez,
Destaque-se, finalmente, que ~ica'~duta
do atleta que está sendo considerada para o
_

\\

\

,I

//%//

fim de reconhecer a materialidade da infração disciplinar é a de "comemorar o gol da sua equipe
em frente à torcida adversária fazendo gestos obscenos, em tom provocativo", Nada além disso
está sendo analisado.
Outrossim, friso que, não obstante entenda trata-se de infração disciplinar, a conduta do
atleta recorrente

jamais

pode ser considerada

como justificativa

para as lamentáveis

e

vergonhosas cenas de barbárie e inúmeras infrações que se seguiram ao ato.
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Firme nessas razões, voto por CONHECER

do Recurso Voluntário interposto pelo atleta

VINÍCIUS GÓES BARBOSA DE SOUZA e NEGAR-LHE

VI.

DO RECURSO

CONTRA ABSOLVIÇÃO

DOS ANJOS,

RAMON

CARMO MANCINI

•

PROVIMENTO.

MENEZES

DA PRÁTICA

DOS ATLETAS

ROMA

BRUNO BISPO

E DO TÉCNICO

DA INFRAÇÃO

DESCRITA

VAGNER
NO ART .

258DOCBJD

//~

Adentro agora f~fiI}a~.deaná~~td~s.r~~~ef1'ostos

pe~as diversas partes n~s

presentes autos. No present,e tÓP,ICO,S'eI"áanahsado-~recurs,

ri'"

\

•
B.ISPO DOS!.
" \
/i:

contra a absolvição dos'atletas'BRUNO
I .. "

': \

)

J :voluntárIO

da D. Procuradona

• [
'JOS' e RAMON MENEZ ROMA e do
n :!

técnico VAGNER CARMO,JVIANClNI da prática da!ihfração descrita no art. 258 do CBJD. Na
sequência, por guard~

bsMta :r~l'ação, pas~arei l/an~l;i'e

recursos interpostos contra a

~)i

condenação do ESPO~TkléLuB~\~lT6RI~

•

dás

emYíitud'e ~~ ~i~tica do ato tipificado no art. 205

doCBJD.
\\ ~.'_.~j
/
\
A imputação feitll\1a inicial acusatória foi a seguinte:'
i
o..ftrbitro JailsowMacêdodos anjo narra e~ no relatório da partida que o atleta
ar'u~o Bispo tlos-Anjos;-n°-3'9,da equipldo Vitória, foi expulso aos 35 (trinta e
ci~c'o)'minutos diffegtlii,-â
'o tempo po~le~rdar acintosamente o reinício do jogo,
\
"
'j ,-)'~
'Li
destacãnôq aind\l"'lu~,pore,ferido jo,gador teria chutado a bola para lateral do
r ..•..Jr: •. '
,/ / '
campo, que"e~tava:.no.locaLda:falta a ser cobrada pela equipe do Bahia. A
supramen6i~adà.siJuação'~ionou
o encerramento da partida (aos 35 minutos
do segundo te;;'iX;)-;:háj{;:;fstaque a equipe do Vitória ficou com menos de 07
~,-",'
(sete) atletas em campo, sendo aplicado o que dispõe o art. 56 do Regulamento
Geral das Competições - 2018, formulado pela Confederação Brasileira de
\.,

'"

;.

I

•••••

'

Futebol.
Analisando o vídeo que sege em anexo, constata-se que a conduta praticada
pclo atleta Bruno Bispo dos Anjos decorreu de uma cadeia de informações
e orientações que envolveram o supervisor Mario Silva, técnico do E.C.
Vitória, Vagner Carmo Mancini, e os atletas Ramon Menezes Roma e
André Luiz Barreto Silva Lima.
[ ...)
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Tais fatos servem para corroborar que todos os denunciados neste tópico
atuaram com o propósito de encerrar a partida que estava em andamento.
Segundo consta da inicial acusatória, analisando as imagens da partida colacionadas aos
autos, seria possível perceber que o técniço VAGNER CARMO MANCINI teria dito ao jogador
RAMON MENEZES ROMA a frase "fala pro Bruno tomar amarelo ", sendo essa a ordem que
desencadeou

a expulsão

(por dois

cartões

amarelos)

do jogador,

com o consequente

encerramento antecipado da partida.
Diante de tal imputação, a denúncia entendeu pela aplicabilidade, in casu, da norma do

•

art. 58-B, parágrafo único do CBJD, de modo a reconhecer que a conduta dos denunciados (de
forçar o encerramento

antecipado

Desportiva, por corresponder à infraç_ão1'~'no
art. 258 do CBJD:
Art. 258..-AsSumfr-~e;::-C~uta
contrária à disciplina ou à ética desportiva
n~~ficallâ"j;elas
~êil1aisr~":d~'C~go.
(Redação dada pela Resolução
FI'E no 1,9 <!e 2009)" l
,~,
PENA: suspensão.de uma.a_seis_partidas,:provas ou equivalentes, se praticada
'I
'
'}
,\:
'
por atleta; mesmo 'se (suplente,;'treinador,i m,édico ou membro da comissão
~ t
I
i j ~í
t',
~écnicá7'e suspensão,pelo prazo ~e:q~inze li p~nto e oitenta dias, se praticada por
. I )'
'\
"\ naturaI suumelt
'J ' I'a\ a a 'este
I"
C'od'tgo. (NR).
qua
quer outra
pessoa
,f=. f~ctiitado ab ófgãOjud{ca~t,J\Ub,'di'tuir a pena de suspensão pela de
,':1',

;

~~jl~'
,r:.. ~'\

•

da partida) deveria ser objeto de análise pela Justiça

I

,"'''

I

rI

110.',1\

'li

~ ly~rtência~~\a in~raçã~)for4e:~etq~en~\gravidad.e
..(A~). . ..
.'
~ r~~c.0_~st~smi exem~lo~~~ alttli~~~ F?~trànas a diSCiplina ou a ética
desportiva, para os fins deste artlgo,scm preJUlzode outros:
~Vfes~stir de disp~.tar~_~~ida,depois de i1i~iada, por abando.no,simulação de
contlisao, ou tentar tmpedlr;ilor qUalqUe~,
meIO,o seu prossegUImento;(AC).
Il\~esrespeitar.-'os:
~embros da,/e?uiPe de arbitragem, ou reclamar
desre'spe,itosanleniéci>httit'suasdecisÕe{ (AC).
No acórdão recorrid;;)~~nsta o:~~kt~\dispo~ti'{o
.

",'"

em relaça-o às imputações feitas pela

_ bo:.~ '~/;//

Procuradoria em desfavor dos atlet'às.lIcima identificádos:
[...] em absol~~t1~tá'Íl1iUNO
BISPO DOS ANJOS, por maioria de votos,
e também absolvXas,
por unanimidade os atletas RAMON MENEZES
ROMA e ANDRÉ LUIZ BARRETO SILVA LIMA, o Técnico de Futebol
VAGNER CARMO MANCINI, e o Supervisor MÁRIo SILVA, lodos do E.
C. Vitória, das imputações do Artigo 258 do CBJD, por ausência de provas nos
autos...
Destaque-se, como feito outrora, que não existe recurso destinado a impugnar o acórdão
relativamente à absolvição do atleta ADRÉ LUIZ SILVA LIMA e do supervisor MÁRIO
SILVA, ambos do E.C. VITÓRIA, razão pela qual, obviamente, tais condutas não serão aqui
analisadas.
21

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Palócio dos Esportes

Centro - CEP: 40020-160 - Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321.0448 - Fox: (71) 3321-5403
e-moil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Em seu recurso, a D. Procuradoria indica que o colegiado a quo limitou-se "a dizer que
para que fosse comprovada a transmissão do comand%rdem
DOS ANJOS forçasse

para que o atleta BRUNO BISPO

o 2° cartão amarelo e assim fosse expulso, necessitária trazer prova

pericial aos autos", sendo que tal prova n.ão teria sido requerida oportunamente.
A discussão a respeito do meio de prova decorre da alegação fática que subsidiou a
denúncia apresentada, correspondente à frase supostamente dita pelo técnico VAGNER CARMO
MANCINl. Como não é possível ouvir o áudio, apenas por meio de leitura labial, feita por

•

experts no assunto, é que se chegou à conclusão de que o técnico teria dado essa ordem.
Considerando tais circunstâncias, pede a Procuradoria a reforma do acórdão preferido
pela la Comissão Disciplinar, para condenar~~t1etas
MENEZES

BRUNO BISPO DOS ANJOS, RAMON

ROMA e o técnico y~K'C~RMO

MANCINI,

contrária à disciplina ou à_é~e;?ortiva,.um~~~uas

por assumirem

conduta

ações contribuíram para o término

~_~'ilI:

. ...

prematuro da partida. ~
__ ~
Em suas contrar:azoes, o -pSPOR'\E €bl:JBE~VIT6RI.(\ jU"gumenta que mexlstma prova
.
d I l
' 'd
b.l fi I d\
'
I'
- d
da con d uta Imputa a aos recorrI os, tam em a Irman o que ,sena necessarla a rea lzaçao e
I i I I I ,', \
:
1
I
L:
prova pericial para o retonhtéiilie~to da ,Taterialid~dei d~,,~nfi'ar~o. Ademais, afi:ma que não se

I, .

r ~\; ,:

presta como prova o dJeJm'hto:dé

.'

'fls. 58~77Jque é'i~ti~radoco\no "Perícia de Audio e Vídeo",
,/
J
I ''''' \ 'J i
o qual foi jUntad.o pelo E,SP,ORTE CWBJ:; BAHIN{. '~ ,\..~\ i ,.
vL'
Pois bem.
\
,i
A solução da controvérsia recudal
osta, passa pela ,hecessidade de responder a duas

l

°

•

I IJ

i

'. \ \

~t,1 Jjt:""~\::
r---- ~-'..
~
Of1

diferentes perguntas: h~~~ova nos autos\ de que.{) técnico VAbNER CARMO MANCINI teria
\\\"
\
'/1
ordenando ao jogador BIU:J~O BISPO:PO,~,:;ANJOS qu~)tomasse o segundo cartão amarelo?
\a:'" \ . .1.r.IL"a\
b'o/!
.. fr - d' . I'
.
H aven do prova, a con d uta os sUjeltosenvo VI os se su ,some a m açao ISClPmar prevista no
art. 258 do CBJD:
.~~~~~Â//ç/. .
. _ .,.
Em pnmclfo lugar, dlferentemel1te,doQu~ou
deCidido pela I a Comlssao DISCIplInar,
entendendo suficientemente

provado'ilo~;ntes

autos o fato de que o técnico VAGNER

CARMO MANCINI ordenou que o atleta BRUNO BISPO DOS ANJOS tomasse o segundo
cartão amarelo, o que implicaria o encerramento antecipado da partida (que de fato ocorreu)
Tal conclusão pode ser colhída do documento de fls. 58/77, cuja juntada foi requerida
pelo ESPORTE CLUBE BAHIA, o que restou devidamente ratificado pela Procuradoria da
Justiça Desportiva. À fl. 66, as profissionais Maria do Carmo Gargaglione e Valéria Leal de
Oliveira afirmam, em conjunto, que a imagem da partida permite concluir que o técnico
VAGNER CARMO MANCINI falou ao jogador RAMON MENEZES ROMA a seguinte frase:
" ...pede pro Bruno/ ... pode/tomar

o segundo amarelo".
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Por si só, até seria possível atribuir pouco valor à prova documental acima descrita.
Todavia, contrastando-a com o vídeo a partir do qual ela foi produzida, até mesmo para um leigo
fica perceptível a retratação da verdade.
Nesse ponto, faço questão de salientar que não existe no nosso ordenamento processual
nenhum tipo de tarifação
convencimento

motivado

absoluta da, prova. Como é cediço, vige o princípio do livre
(persuasão racional), em virtude do qual o julgador é livre para

apreciar o conteúdo das provas, desde o que o faça de forma motivada e coerente.

•

Por tais razões, entendo devidamente provado o fato de que partiu do técnico VAGNER
CARMO MANCINI

a ordem para que o atleta BRUNO BISPO DOS ANJOS forçasse a

aplicação do segundo cartão amarelo e, comisso, o encerramento antecipado da partida.
.

_Re~ta: a~ora, res~JOnd~s~e&;)ã~o~alhures

lançada: tal conduta se subsome à

mfraçao dlsclphnar prevIs.ta-no art,'àS8 do CBJD~. ~,

C~./

:1

~~

Parece-me que siF~
•
.-J "------_\
, i:
Agride frontalrdente a étiClll:le'spnrtiva'a-conduta de técniCo
1'1
i,1
'I
i\
:1'
encerramento antecipado da partida, estando configural:!lra conlluja
. I 'di f/.I.\
!. \ (fi'
Qlr
enJ?luo
C orno coro lá n9 i o 1spltito espo~lvo
l
. . CBJO ( art., 2° V
,\ a-se que
• as
\ part"l'd,as'IseJamreso
'\
" 11
propno
n: VIII~I
'"., espero

e atletas voltada ao proposital
do art. 258, copul, do CBJO.
d

i[n,\ .•.~: a pnnClplO
.... mterpretatlvo
.
fax\

lill

c

,I'

!' !",\

"io'''''

o

1VI'd as em campo, d'Isputan d 0-

se o resultado dentro das normas dó Fute,bol. <Privar,I,'intencibhalmente a equipe adversária - e até
!,VL'-,\

\1

i

mesmo outras equipes\4ue,possarncser

.,~ J<,"I:

,impactrd<isQ~r~i1~s

e todos os envolvidos de um

resultado obtido por m~i~ do jogo regu~ar, 2ãO é conduta ,étíca e diminuí inaceitavelmente a

•

di /

credibilidade do Futebo~~\~O, Campeonato em 'que,stão.
.~ \
~
I
Reconheço, portanto, a típicidade, çla,collduta.
;'

\ \\
••

',' ,"l')

,

c ~

,-

,,J

'./.

'

•

Por fim, cumpre anahSàr.~e todo~9.s.~r~omdos m recem ser apenados como mcursos no
\ " '.
rd e.recon
.-, c' • \ h ecer'a
/ // t1PICI
. . 'd a d e d a con duta, nao
- me parece
art. 258 d o CBJO . N esse ponto;..apesar

'-~"

///
adequado punir os atletas BRUNO,l:JISPQ.DO~_.ANJOS
entendimento decorre da aplicabilidad0~do

e RAMON MENEZES ROMA. Tal

art. 160 do CBJO, in verbis:

Art. 160. Se a infração é cometida em obediência à ordem de superior
hierárquico, não manifestamente ilegal, ou sob coação comprovadamente
irresistível, só é pU1)ívelo autor da ordem ou da coação.
Conforme o entendimento assentado acima, a ordem para que o atleta BRUNO BISPO
DOS ANJOS forçasse a sua própria punição com o segundo cartão amarelo partiu do técnico
VAGNER CARMO MANCINI, tendo sido alegadamente transmitida ao seu destinatário pelo
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atleta RAMON MENEZES ROMA. Outrossim, é possível considerar que, no momento do jogo,
tal ordem não aparentava manifesta ilegalidade.
Restam presentes, portanto, os dois requisitos legais para que não sejam punidos os
atletas BRUNO BISPO DOS ANJOS e RAMON MENEZES ROMA.
Dosimetria da pena - na forma do art. 178 do CBID, pesam contra VAGNER CARMO
MANCINI a gravidade da ação, que implicou o encerramento precoce da partida, a extensão da
conduta, que gerou reflexos em todo o Campeonato, os motivos determinantes,

•

dissociados do Jair p/ay, compensando-se a agravante (art. 179, I) com a atenuante (art. 180, IV),
incidente conforme certificado pelo Sr. Secretário do TJDFIBA, razões pelas quais dimensiono a
pena de suspensão no quantum de 05 (cinco).partidas.
Diante de todos esses

fu..nd~riÍos,",~:Yõl'o~no
sentido
........•.•..•...

~/~

ponto, PROVlMENT(j),

r~./'

.i \

••..•

de modo.a condenar o técruco VAGNER CARMO MANCINI como

!i•.
I

!Jf" .\

1

lI..

t~·..

i

.1;,

'

"

,\

.. \

DOS ~.<tH~~OS\~\ON

VITÓRlA,INCURSONO

\\\
\\\

a análise\dos

devidas considerações

a ~)peito

/

su~Jdnsão por 5 (cinco) partidas.

~i
II :,
. \

•...

Encerrando

o Recurso

A DO TIDFBA, dando-lhe, nesse

.'.'""

incurso no art. 258. capkt,ldo CBID;-irnpondo'flhe-a-pe:;\ie

VII.

de CONHECER

'

Voluntário do PROCURADC;>R~ABA JUSTIÇA DSP0R%IV

•

claramente

li

\

:

:;

"

'\

•

:

1',\\11_

i

i

..JIU A/~,()l"~~~
...
~. ,AO DO ESPORTE
20S" CAPUT,DO CBJD

AIh.

/\ ( ---.~"//
I

c

\

i

recur~:os.}\?t,erpostos ,~ó/presentes
das:'im,J1ugÁações/ I~adas

Desportiva e pelo ESPORTE\~LUBE~~I:rÓRíAA£~

CLUBE

autos, cumpre tecer as

pela Procuradoria

da Justiça

a condenação imposta a esse último,

colhida do dispositivo do acórdã~iico";;:idO:~/
.
em condenar 'põi::11laioria o ESPORTE CLUBE VITORIA, equipe
Profissional, como infrator no Artigo 205, capul do CBJD, a pena de multa de
R$ 100.000,00 (Cem mil reais), e a perda dos 03 (três) pontos em disputa a
favor do Esporte Clube Bahia, por impedir o prosseguimento da partida por
insuficiência numérica, e também por maioria de votos, deixa de ser acolhida a
aplicação do ~2° do Art. 205 do CBJD, e do Art. 69, item 2, do C.D. da FIFA,
por não restar comprovado o favorecimento de terceiros
No recurso voluntário de fls. 258/274, a Procuradoria da Justiça Desportiva do TJDFBA
pede a reforma do acórdão de fls. 104/140, a fim de que o ESPORTE CLUBE VITÓRIA
também seja condenado à pena insculpida no g2° do art. 205 do CBJO.
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À sua vez, o ESPORTE CLUBE VITÓRIA, por meio do recurso voluntârio de fls.

240/254 impugna o acórdão recorrido, sob o fundamento principal de que não teria restado
provada a ordem/orientação para que os atletas provocassem a expulsão de forma a reduzir o
número de participantes para menos de 7 (sete) atletas.
Ambos os recursos não merecem ser acolhidos.
Em primeiro lugar, na contramão do recurso da D. Procuradoria, acredito que esteja

•

correta a fundamentação apresentada pela I" Comissão Disciplinar, a seguir transcrita:
Trato de enfrentaro ~2°do art. 205, do CBJD,bem comoo art. 69, do Código
Disciplinarda Fifa,que,na espécie,entendonão se amoldarà hipótese.
Entendoque o tipo descritono referidoparágraforequerum dolo específicode
lesionarterceiros,e nãocapenaso elementolesão.
Corroborando o entendimell"~~~e:aos
de Justiça Desportiva, prqférida-fÍ~tos.do
Procuradoria, feita eg~entação---Ói~l,
I

i

I

~U;:)l

.

autos a decisão do C. Superior Tribunal

pr~;;~087L2014.
lâe--que_,~n~ssârio
l;

---

~:

Apesar da alegação da D.
proceder ao devido
•

entre o ipr~cedentedo STJr;>e o presen e ,aso'l ql)e não senam análogos, o obter
dictum constante da tle~iSãO;;
é '.~uficiente para c~nbl~\r pel~ necessâria presença do dolo
II I~. d'~ 'in
" duta,tlplca.
'"
especl'fico para a confiI~rayu(j
i' ./ :: I \'\\
'
'
Portanto, assi~ ~brri~ a dec,'isãorecofnda ç';conio,\O(1;.,. STJD, entendo ser necessária a

distinguishing

II '

1'1,'//

;\

'-,?

,'i-

\\\11:

demonstração ~e dolO_t~p;;ífiCO p~a c~nfi~ra£i\~a,)riP9!~.~~~o art. 205, ~2°,~o CBJD. . ,
OutrOSSim,naQ, Vislumbro que da mfraça(j_-lenha~.r~sultado beneficIO ou prejUlZO

•

desportivo a terceiro. \~s consequê~ci~s q(infração for~:' as mesmas que naturalmente
ocorreriam em caso o ES\6~TE CLUBE_BAt!Je.)1ouvessçn~turalmente vencido a partida.
Também entendo ih\~licável oaftigoi69 do CD dáiIFA por não entender a presença de
~a

c_onsp~raçã~,elemento~~~~~d.al d~ng~l~dodiSp(si~iVO, corno bem sustenta o STJD, no

acorda0 aCImaCItadoe colacIOna4o,pelocolê'gI~90llfzío.
Não merece, portanto, se;ácilíhido-ó:r~rso
da D. Procuradoria.
~ -........./"
,.,/

Por fim, a mesma sorte merece o recúrso do ESPORTE CLUBE VITÓRIA.
Destaco que a infração foi, sim, intencional, conforme restou demonstrado no tópico
retro, por meio do qual me manifestei pela condenação do técnico VAGNER CAMOR
MANCINE. A intencionalidade em questão não se confunde com a que é presumida pelo ~5° do
art. 205, conforme tentou fazer crer o recorrente.
Além disso, é inegável que o jogador BRUNO BISPO DOS ANJOS, do E.C. Vitória,
praticou o ato intencional de forçar a aplicação do segundo cartão amarelo e, com isso, o
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encerramento antecipado da partida, por insuficiência numérica, circunstância essa que não é
afastada pelo entendimento de ser a conduta impunível, por força do art. 160 do CBJD.
Finalmente, também entendo correta a dosimetria da pena realizada no acórdão recorrido.
Os elementos do art. 178 do CBJD foram devidamente observados, sobretudo no que diz respeito
à gravidade da conduta, à extensão do dano e os motivos determinantes.
Isso posto, voto no sentido de CONHECER do Recursos Voluntários interpostos pela
PROCURADORIA

•

DA JUSTIÇA DESPORTIVA

VITÓRIA e, no ponto, NEGA-LHES

DO TJDFBA e pelo ESPORTE CLUBE

PROVIMENTO .

Salvador, LO.demarço de 2018

•
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PROCESSO N°. 007/2018

VOTOS:

I.

•

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESPORTE CLUBE BAHIA

Relator DT. EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JÚNIOR, DT. PEDRO PAULO CASALI
BAHIA, DT. JOSÉ GOMES DOS SANTOS, DT. JOÃO PAULO DE SOUZA OLIVIElRA, DT.
o

~

••• ~

FABIO PERlANDR~ DE A~,!!EJ~I~~lf,
..DT. MARCU.S WELBER CARVALHAL
PINHEIRO, DT. MARCW-:MARTINS BARBO~'-1JT.
HELIO SANTOS MENEZES
JÚNIOR, por CONmiÇÊRcí~Recl!rso~Volhntário d:~libRTE
CLUBE BAHIA, dando-lhe
PARCIAL PROVIM~!'hO,.apenas:oara
refo~~~=o:acórdãb. recorrido no capítulo em que
I

'

,

I' '\

('

.,

I recorrente no feito,
indeferiu a intervencão,do

I

I:
I

I

I

I

11.

(,

!

!''I ',\

'\

.' I '

\

I

'

I

::

1\

'

\

i'
DO REC~RSO CO~TRÁ A)ABSOLViçÂO bE ANTÔNIO EDUARDO P.
I

•

\

(

DOS SÁMrOSCOMO INCURSOliO ARt)i43.C

•

I

I '.

\

\

\""

\

-

:

;

---~

.:

I

)

'/

\)

DO CBJD

I

..

.'

DT. JOÃO PAULO DJi\OUZA OLá?JEli0;"DT. FÁBrlJ PERIANDRO DE ALMEIDA
HIRSCH, DT. MARCUS\W,ELBER CAR,vALHAL PJN#EIRO, DT. MÁRCIO MARTINS
\\'\
,l __'~I~,1
"~I,
BARBOSA e DT. HÉLIO\SANTOS YEJYEZES JUNIOR, por CONHECER do Recurso
Voluntário da Procuradoria 'c1~~]~s,ti~á".D.esp~rti:v~~'TJDFBA, par~ condenar ANTÔNIO
EDUARDO P. DOS SANTOS coIt1o)nç,1lfs()no~~. 243-C do CB JD, Impondo-lhe ~ penas de
multa de R$ 75.000,00 (setenta e êirtcq~mjl-:;éais)e suspensão de 90 (noventa) dias. ~
vencidos do Relator DT. EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JÚNIOR, DT. PEDRO
PAULO CASAL! BAHIA e JOSÉ GOMES DOS SANTOS pela con~enaçãO~o Art.?43-: do
CB JD. com a imposição da multa no valor de R$ 25.000,00 (vmte e cmco mil reais) e
suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias;

m.

DOS RECURSOS CONTRA AS CONDENAÇÕES ~E
ANTÔNIO
EDUARDO P. DOS SANTOS, DENÍLSON PEREIRA JUNlO, RHAYNER
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SANTOS NASCIMENTO, VAGO FELIPE DA COSTA ROCHA, EDSON
FELIPE DA CRUZ E RODRIGO NASCIMENTO FANÇA COMO
INCURSOS NO ART. 254-A, ~1., I, DO CBJD

•

Relator DT. EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JÚNIOR, DT. PEDRO PAULO CASALI
BAHIA, DT. JOSÉ GOMES DOS SANTOS e DT. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR,
CONHECER do Recurso Voluntãrio da Procuradoria da Justiça Desportiva do TJDFBA para
reformar o acórdão recorrido para majorar a pena imposta ao atleta ANTÔNIO EDUARDO P.
DOS SANTOS. em virtude do cometimento da infração disciplinar prevista no art. 254-A, ~1., I,
do CRIO, para suspensão por I I (ONZE) partidas, compensando. Votos vencidos do DT.
FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA--IfiksCH, DT. MARCUS WELBER CARVALHAL
,
--' ./' -------PINHEIRO e DT. MARCIO MARTINS~BARBOSA-;:pela condenação à pena de suspensão por
12 (doze) partidas. També~t(;~ve;cido
dô DT. JoÃ01>AULO DE SOUZA OLMEIRA,
l
'~"
pela condenação à pena 4ersuspel)sãopor 10 (DEZ).pa[tidas.
I'
....•.•.•.•..

.--____

""-

'

j

1

Relator DT. EDUA.RD({fE çAFvALH6;lJOTTA. !v1IOR! 1fT. PEDRO PAU~O CASALI
BAHIA, DT. JOSE GO'ft1ESDb SANTOS, IoT.HELf,6"8ANTOS MENEZES JUNIOR e Dr.
JOÃO PAULO DE sduzÁi'oÚVIEmA,
~ara
dos Recursos Voluntários da
Procuradoria da JUstiça!DJ~~frti~a~? TJriFB~ e d?tS~p'~ry:!t.LU~E ~I~ÓRIA E NEGARLHES PROVIMENTO, I man(endo.se i>coGdenaçao,de \)n)llelra mstancla de DENILSON
•
11 " L
."
,.
\
; ".
.,
I ,\' I i
•
PEREIRA JUNIOR à Pfya,dJe_suspensãopor 0,8 (oit.oJp~idas. :Votosvencidos do DT. FABIO
PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, DT.MARCUS WELAER CARVALHAL PINHEIRO
•
'\'1-\
,J
I Ii
•
(
e Dr. MARCIO MARTINS BARBOSA;-pela'colldenação a' pena de suspensao por 11 onze)

s

•

.

partIdas.

~~

CGMIEddi

/'

\

j;'1j

';-,'" I',',',
/"
. , I' 1']1
i
Relator DT. EDU,ARDO DE:..",~RVAJjlf.l!t'~l!0.rT1~NIOR,
I!r. JOSÉ GOMES DOS
SANTOS, Dr. HELIO SANTOS,MENEZES-JUNlqR
e DT. JOAO PAULO DE SOUZA
........
//~.
d'
d J .
OLIVlEIRA para CONHECER'dds<Recursos/Voluntãrios
da Procura ona a ustlça
Desportiva do TJDFBA e do 'ÊSP.QRT'É CLUBE VITÓRIA E NEGAR-LHES
PROVIMENTO, mantendo-se a condenação de primeira instância de RHAYNER SAN!OS
NASCIMENTO, à pena de suspensão por 08 (oito) partidas. Votos vencidos do DT. FABIO
PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, DT.MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO
e Dr. MÁRCIO MARTINS BARBOSA, pela condenação a pena de suspensão por 1I (onze)
partidas. Também voto vencido do DT.P1!DRO PAULO CASALI BAHIA, a pcna de suspensão
por 10 (DEZ) partidas.
Relator Dr. EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JÚNIOR, DT. PEDRO PAU~O CASALI
BAHIA, DT. JOSÉ GOMES DOS SANTOS, DT.HÉLIO SANTOS MENEZES JUNIOR e Dr.
28
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JOÃO PAULO DE SOUZA OLIVIEiRA, para CONHECER dos Recursos Voluntários da
Procuradoria da Justiça Desportiva do TJDFBA e do ESPORTE CLUBE VITÓRIA E NEGARLHES PROVIMENTO, mantendo-se a condenação de primeira instância de VAGO FELIPE
DA COSTA ROCHA, à pena de suspensão por 08 (oito) partidas. Votos vencidos do Dr,

FÁBIO PERJANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, Dr. MARCUS WELBER CARVALHAL
PINHEIRO e Dr. MÁRCIO MARTINS BARBOSA, pela condenação à pena de suspensão por
11 (onze) partidas.
Relator Dr. EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JÚNIOR, Dr. PEDRO PAULO CASALI

•

BAHIA, Dr. JOSÉ GOMES DOS SANTOS, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR, Dr.
JOÃO PAULO DE SOUZA OLIVIEIRA, Dr. MÁRCIO MARTINS BARBOSA e Dr.
MARCUS WELBER CARVALHAL ~lf..{l;!!!2..para CONHECER dos Recursos Voluntários
da Procuradoria da Justiça Desporti~.~,::.ao#nDFBA e do atleta RODRIGO NASCIMENTO
FRANÇA e NEGAR.LHES~PR9VIMENTO,
~ten~se
a condenação de primeira instãncia
de RODRIGO NASCtMWtó
FRANd\ lã.pena d~~'nsãO
por 08 (oito) partidas. Voto
vencido do Dr. FÁBII(: fERL;1l(DROJJ.f AfMEIl),f(iIRs'4fI,
pela des~lassificação para o
Art, 250 do CBJD, e pela condenação a pena de suspensao por 02:(duas) partidas,
I
I
I.
!
\
I i '\
! 11

1:1/1\

I1 "

Ir:r-..:.

!I

,

I

Relator Dr. EDCJ.ARJ?PID,lf . ÇARVALHOI Mo.J;~i4, {UN{Ofl, I!r. JOSE GOMES DOS
SANTOS, Dr. HELIO:SA.NTdsMENEZES
JUNIOR\~,DrJliJOAO PAULO DE SOUZA
I! L' I .. '\
""
1I
l \
I I
OLIVIElRA,
para ct;>Na.ECER \ dos)R~\irsoiS~Vo,lunlár;ios
da Procuradoria da Justiça
Desportiva do TJDF~*~
~oàiLeÚli EDSO~lFÊLrPf:jIDI\
CRUZ e NEGAR-LHES
I

PROVIMENTO,
manlbrido:sea"conden ...ação~'de pnmeifâínslância
\'\
"I'
CRUZ à pena de su~~~nsão por
(oi
partidas.';~tos

98

•

º~

de EDSON FELIPE DA
•
vencidos do Dr. FABIO

PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH,.Dr •.MÀRCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO
l
e Dr. MÁRCIO MARTINS'11ARBOSA;>"pellFcondenaçãbla pena de suspensão por 11 (onze)
.
~
,~~~;9
'
partIdas,

"

1r:f"U.\

~

...~~

IV.

CONTRA A ABSOLVIÇÃO
DO ATLETA LUCAS
DO RECURSO
FONSECA DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO DESCTRITA NO ART. 250,
~lo, 11, DO CBJD

D EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JÚNIOR, Dr. PEDRO PAULO CASALI
B~~;:, ~r. JOÃO PAULO DE SOUZA OLIVIElRA, Dr. FÁBIO PERIANDRO DE
ALMEIDA HIRSCH, Dr. JOSÉ GOMES DOS SANTOS, l?r. MARCUS WELBER
CARVALHAL PINHEIRO e Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JUNIOR para CONHECER
R I t

dos Recurso

Voluntário
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Centro • CEPo 40020- 160 - Salvador - BA

da Procuradoria
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PROVIMENTO,
de modo a condenar o atleta LUCAS SILYA FONSECA à pena de
suspensão por OI (uma) partida, como infrator do art. 250 do CBJD. Voto vencido do Dr.
MARCIO MARTINS BARBOSA, que entendeu pela aplicação da pena de 02 (duas) partidas de
suspensão.

V.

DO RECURSO

CONTRA

A CONDENAÇÃO

DO ATLETA

VINÍCWS

GÓES BARBOSA DE SOUZA POR INCURSÃO NO ART. 258-A DO CBJD

•

Relator Dr. EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JÚNIOR, Dr. PEDRO PAULO CASALI

.

BAHIA, Dr. JOSÉ GOMES DOS"'-S/fNtQS, Dr. MARCUS WELBER CARVALHAL
/"/
~'"
PINHEIRO, Dr. MARCI~MAJ!PNS
BAKBOSÃ::--e Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES
JúNIOR, para CO~~ER.do.s
Recursd~ \Volun'ilii~~o{uradOria
da Justiça Desportiva
do TJDFBA e do ailetiVlNICH:JS-GOtS~'BARBOSA'''DE
SOUZA e NEGAR-LHES
PROVIMENTO,
mJt~~do-se :~ -conaêiia~õãe
prin\eira jiJStância de VINÍCWS GÓES
I, I..
'
'\ j
.I
I,
,I '.
.
BARBOSA DE SOUZA:a pe'lade suspensa~ por 02i(t1~as) pattldas, como mfrator do art. 258r,~
I'"
_11
f",\
,\
,
A do CBJD. Votos venciâosido Dr. JOAO PAULO DE SOUZA OLIVIEIRA e do Dr. FABIO

l '.''\" "
, L"

PERIANDRO DE ALM.JklDJtH/.RS.CH. pelJ absoli~/Ç.ãb.\.\

i

I'

\

,

'

_,

\

(

~----~ l

•

",

o

DO RE~VfSO
DOS ANJOS,

,/

"l

\

/

__

I

VI.

\

--'.

CONT¥

.,':

I'

q\:
': ~ ..,li,:

jj'

l

"

~-=--~

A'SOLVIÇAO

RAMON'MENEZES

\I\.

CARMO MANCINI

''-_~.

.•..

"

'

I.:
I,

'I

J>;9S ATLET~S

BRUNO BISPO

ROMA' E DO TECNICO
DA INFRAÇAO

'~':J',.0/

.••••.

'.i

VAGNER

/1/_

-':r' ;::,""";

258 DO CBJD, \,

'~\'"
"

_._)

DA-PRATICA

\\\

'. l'

'.\

I

/

DESCRITA

NO ART.

';Sp'~/,\
//
,-~~ /
'..-'

/

~/

Relator Dr. EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JúNIOR, Dr. PEDRO PAULO CASALI
BAHIA, Dr. JOSÉ GOMES DOS SANTOS e Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR para
CONHECER do Recurso Voluntário da Procuradoria da Justiça Desportiva do TJDFBA e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de primeira instância de absolvição de
BRUNO BISPO DOS ANJOS. Votos vencidos do Dr. PEDRO PAULO CASALI BAHIA, Dr.
MARCUS WELBER CARVALHAL pINHEIRO e Dr. MARCIO MARTINS BARBOSA, pelo
provimento do recurso com a condenação do atleta à pena de suspensão por 03 (três) partidas.
Também voto vencido do Dr. FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, pela
condenação à pena de suspensão por 06 (seis) partidas.
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Relator DT. EDUARD
B.4,HIA, DT. JOSÉ ~:E
CARVALHO MOTTA JÚNI
HELIO SANTOS MEN~::SDO~
SANTOS, DT. MÁR~% DT. PEDRO PAULO CASALI
Procuradoria da Justiça Desp rt' JUNIOR para CONHECER ~TINS
BARBOSA e Dr
se a decisão de pn'me'

,o lva do TJDFBA e NEGAR LHE
o Recurso Voluntário da'
Ira mstân'
d
PROVIM
vencidos do Dr ""0'''0
cla e absolvição de RAMOM
ENTO, mantendo
.,..
PAULO DE
MENEZES' SOUZA OL/VIEIRA e Dr
ROMA. Votos
C'ARVALHAL PINHEIRO
su~pensão por 03 (três) p~:~~

•

p~::~nto

do recurso com a conden~ç~~~~:ta

,:£LBER

FABIO PERIANDRO DE ALM~IDA H~;SCv0'H.to
vencido só no quantitativo da pen: p:~a:e
, a pena de sus

Relator DT. EDUARDO DE C

_
pensa0 por 06 (seis) partidas,

T•

'ARVALHO MOTTA JÚN
BAHIA, DT. JOSÉ GOMES DOS SAN OS
' fOR, DT. PEDRO PAULO CASALI
LIO
para CONHECER do Recurso volutífári~d;),~T.
He.
SANTOS MENEZES JúNIOR,
DAR-LHE

PROVIME"'TTO.~d ..'./~d
.:--:~~a
da Justiça Desportiva do TJDFBA e
n I.V,' e~mo o a condenar 6-t '.'
dE'
CARMO MANCINI ç::~a~
O
. ~ \ . ~ ~~~,
o .C.. VITORIA, YAGNER
, I. · ~
5 (c:IllCOJPart.lE:as,em vlrtUdç:)da prátICa da infra ão revista
no ,Art. 258 do CBJD. Yrtos rercidos-df D{.J.âiir{RAUif.
DE SOUZA OLI0EI~,
DT.

l..

FABIO PERIANDR~~E
1fl1(EIDA IfIRSCH, DT.~MARbus WELBER CARVALHAL
PINHEIRO e »,T. ~~(JIO/P:1~T1NS
J!AfBOSA/ lap;bénJ ~~Io provimento do recurso mas
1

com a condenaçao a pena ~e ,Suspensão por 06' (seis) p..irt. id.~s, 1 1I
L''l\
'/ I. Ii I.
!
,/"I' ~
VII.
DOS RE; I UllS.OSÇONTRA
A POj'IDENAÇAO
DO ESPORTE
t .1 I. L _' __,.
\
" L " " ,: ....'~l \ j I ~
VITÓRlAf.JNCJ1RSO'.N.O ART. 205.• CAf.,UT."f?. O CBJD

I 'J I'),.,.;

\\

•

Relator DT. EDUARDO\~

Ir l\\
I

'L

CLUBE

i/!
JÚN~91l.!DT. PEDRO PAULO CASALI

CARVA6;O_MQTJ'A

BAHIA, DT. JOÃO PAlJLO,DE SOUZA~LIVIElRAY9.;'
JOSÉ GOMES DOS SANTOS,
DT. MARCUS WELBER êÀRVALHAILPiNHEI1l.0"Í>r/MÁRCIO
MARTINS BARBOSA e
~
, .•••..
'...... ,to.,,li:";;,\
1//
DT. HELIO SANTOS MENEZES'JUNIOR/JparilCONHECER
dos Recursos Voluntários da
_,

'-

"

/

/

.r'

,

Procuradoria da Justiça Desportivado,JJDFBA"é-do'ESPORTE
CLUBE VITORIA e NEGAR"-.,'-...."_/ /"./
LHES PROVIMENTO, mantendo-se a,c~~enação do ESPORTE Cl.!UBE VITÓRIA à pena
da perda de 03 pontos em favor do Esporte Clube Bahia e à pena de multa de R$ 100,000,00
(cem mil Reais). Votos vencidos de DT. FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, pela
Condenação do ~2°do Art. 205 do CBJD, consequentemente a exclusão do Campeonato, por
entender que o houve prejuízo a terceiros.
Salvador, 10 de março de 2018
EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JR.

Auditor Relator
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Relator Dr. EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JÚNIOR, Dr. PEDRO PAULO CASALI

BAHIA, Dr. JOSÉ GOMES DOS SANTOS, Dr. MÁRCIO MARTINS BARBOSA e Dr.
HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR para CONHECER
do Recurso Voluntário da
Procuradoria da Justiça Desportiva do TIDFBA e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendose a decisão de primeira instância de absolvição de RAMOM MENEZES ROMA. Votos
vencidos do Dr. JOÃO PAULO DE SOUZA OLIVIEIRA e Dr. MARCUS WELBER
CARVALHAL PINHEIRO, pelo provimento do recurso com a condenação do atleta à pena de
suspensão por 03 (três) partidas. Também voto vencido só no quantitativo da pena do Dr.
FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, a pena de suspensão por 06 (seis) partidas .

•

Relator Dr. EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JÚNIOR, Dr. PEDRO PAULO CASAL]

BAHIA, Dr. JOSÉ GOMES DOS SANTOS, e Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR.
para CONHECER do Recurso VOIl!t1fáriO:d;~~roc adoria da Justiça Desportiva do TJDFBA ~
~~:4:' . ~ " .
.
DAR-LHE PROVIMENT9,de~modo
a{conden ~o..te~mco do E.C. VITORIA, YAGNER
CARMO MANÇJNI, à1fén~
05 (cinco) ~aJ1idas, ~vi?fudê:da
prática da infração prevista
I

I

.,~-

-

-

.• _,

••••

I:

no .Art. 258 do CBJD'I V.ptos v.epcidos_d~. D{.JOAVc-P~. UL(J<pE SOUZA OLIV/EIRA, Dr.

FABIO PERIANDR~~E
AfffEIDA lfIflSCH, Dr',\MAI!-qUS WELBER CARVALHAL
PINHEIRO e Dr. MAR(HO MAftTINS BARBOSA;l~bérr( Pflo provimento do recurso mas
com a condenação à peh!1l~e
.. ~us.perlsãopor oJS(SeiS).~àrtid.1.
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DOS ~GYfSPS;'f~NI~
VITÓRIA.-lNCURS01N
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A '.I'P~~~\t?fO

DO ESPORTE

CLUBE

..O
CAPU..1:P, ; . O CBJD
: AR'T.
J 205" --------,'

\\
\
"Dr. EDu..ARDO p~CARVALHO_MflJ'IA

/
i
JÚN!i]R; Dr.:EDRO

PAULO CASALI
SOU~AObIVIEI~{IJ/.
JOSE GOMES DOS SANTOS,
Dr. MAR CUS WELBER CÂ,RVALHA1J,imIlEIRO,D{.IMARCIO
MARTINS BARBOSA e
,
\ \.. "',
" •.."U),1
.•.\
-//
Dr. HELIO SANTOS MENEZES'JUNIOR/-,paraC()NHECER
dos Recursos Voluntários da
Relator

~
BAHIA, Dr. JOAO PAU,"<0PE

Procuradoria da Justiça Desporti~~~IDFBNé;d;f'É.SPORTE
CLUBE VITÓRIA e NEGAR...•.• ~ ..•.•... ,//'
LHES PROVIMENTO, mantendo-seac;ondenação
do ESPORTE CLUBE VITÓRIA à pena
~
da perda de 03 pontos em favor do Esporte Clube Bahia e à pena de multa de R$ 100.000,00
(cem mil Reais). Votos vencidos de Dr. FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, pela
Condenação do 92° do Art. 205 do CBJD, consequentemente a exclusão do Campeonato, por
entender que o houve prejuízo a terceiros.
Salvador, 10 de março de 2018
EDUARDO OE CARVALHO MOlT A JR.

Auditor Relator
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