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Recorrente: EPD Princesa do Solimões Esporte Clube, Joelson Amorin Guedes, Alessandro Libório

Vieira, Marinelson Saldanha de Souza, Josinaldo Lima dos Santos, Deurick Jhonathan da Silva Pinheiro

e Raimundo Edinho de Souza da Silva.

Recorrido: l- Comissão Disciplinar do TJD/AM
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EMENTA: CAMPEONATO AMAZONENSE DE FUTEBOL

DE 2014. Recurso Voluntário. DESERÇÃO. Ausência de

prova de legitimidade. Petição recursal sem assinatura.

Protocolo e endereçamento recursal equivocados.

Ausência de comprovação do recolhimento do preparo

recursal. Violação do artigo 138, caput, e inciso II, do

CBJD. RECURSO NÃO CONHECIDO E REVOGADA A

MEDIDA LIMINAR. À UNANIMIDADE.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela EPD Princesa do Solimões Esporte Clube, no

dia 10 de setembro de 2014, fls. **# em defesa própria, e em defesa dos seus atletas Joelson

Amorin Guedes, Alessandro Libório Vieira, Marinelson Saldanha de Souza, Josinaldo Lima dos Santos,

Deurick Jhonathan da Silva Pinheiro e Raimundo Edinho de Souza da Silva, contra a r. decisão da 1̂

Comissão Disciplinar do TJD/AM, proferida no julgamento do dia 5 de junho de 2014, cf. fls. j ^^ '.
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Pondero, pois.

A relevância do caso objurgado pelos Recorrentes e, mormente, porque a especificidade dos

atos realizados no decorrer deste Voluntário sugerem que este Relator faça saber ao Colegiado deste

Pleno, e de maneira indireta à coletividade desportiva amazonense, detalhadamente, os fatos e os

acontecimentos processuais que vinculam o presente Recurso, afastando na espécie o poder geral de

síntese que deve nortear os julgamentos.

Senão vejamos.

A r. decisão, ora combatida pelos Recorrentes, foi proferida pela 1̂  Comissão Disciplinar, no

dia 5 de junho de 2014 (5^ feira), e há nos autos a Portaria n^ 02/2014-GP-TJD, que SUSPENDEU os

prazos de 12 de junho a 13 de julho de 2014, cf. fls

O primeiro ato processual dos Recorrentes ocorreu, no dia 15 de julho de 2014, em petição

dirigida ao então Presidente deste E. Tribunal, f Is. $£lâi , que, resumidamente, narrou que havia

solicitado a lavratura do acórdão e até aquela data o referido não se encontrava no meio físico, e

solicitou esclarecimento acerca dos motivos das penalidades em partidas serem diferentes, no

entender da Recorrente EPD Princesa do Solimões Esporte Clube, daquilo que estaria previsto na

legislação.

No dia seguinte, portanto, 16 de julho de 2014, a Recorrente EPD Princesa do Solimões

Esporte Clube, ingressa com a MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, novamente endereçada ao então

Presidente do TJD/AM, fls. WnkZ/, requerendo o deferimento de liminar para a suspensão dos

efeitos da decisão proferida pela l5 Comissão Disciplinar, até o julgamento pelo Tribunal Pleno, de

futuro Recurso Voluntário, tudo isso em razão do início do Campeonato Nacional da Série D, marcado

para o dia 20 de julho, e para que não houvesse prejuízo aos atletas e dirigentes da equipe

Recorrente alhure&mencionad;
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Prossigo.

Em 17 de julho de 2014, o então Presidente do TJD/AM, em decisão fundamentada,

concedeu a liminar pretendida pela Recorrente, e determinou a SUSPENSÃO DOS EFEITOS do

julgamento da 1? Comissão Disciplinar, nos autos deste processo, até o julgamento definitivo do

recurso que ainda deveria ser apresentado perante este Egrégio Tribunal, conquanto obrigatório, fl

O Recurso Voluntário propriamente dito foi interposto em 10 de setembro de 2014, fls.

"__, pugnando pela reforma da r. decisão da l3 Comissão Disciplinar.

Há nos autos o Edital n^ 001/2014, de 9 de dezembro de 2014, que intimou para o

julgamento do presente Recurso, no dia 11 de dezembro de 2014. Depreende-se da análise dos autos

que tal julgamento não ocorreu.
i

Em 13 de novembro de 2015 tomaram posse os novos membros do Pleno do Tribunal de

Justiça Desportiva do Futebol do Amazonas.

Após despacho do atual Presidente deste E. TJD/AM, o presente Recurso foi encaminhado

para o D. Procurador Geral Desportivo para emissão de parecer. Em 10 de dezembro de 2015, o

parecer concluiu pelo não conhecimento do Recurso Voluntário em razão da deserção prevista no

art. 138, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Os autos foram encaminhados a este Auditor à relatoria, no dia 15 de dezembro de 2015, e

após despacho inicial à Secretaria, esta certificou que o não houve interposição de recurso por parte

D. Procuradoria Desportiva da l3 Comissão Disciplinar, da EPD Nacional Futebol Clube, e dos atletas

Leonardo R. Thomaz, e Rodrigo Aparecido Miguel.

É o relatório.
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2. VOTO

Passo a analisar a as condições de admissibilidade do Recurso.

Sabença que as decisões das Comissões Disciplinares podem ser desafiadas mediante a

oposição de Embargos de Declaração, na forma das hipóteses previstas no artigo 152-A; e a pela

interposição de

Recurso Voluntário na forma do artigo 138, caput, c/c 146, tudo isso do CBJD. Aliás, em sede de

apreciação Recursal na Justiça Desportiva são esses os RECURSOS existentes na norma especializada.

Salta aos olhos que da decisão de piso, naquele longínquo 5 de junho de 2014 (5^ feira) - 7

dias antes da Portaria n?02/2014-GP-TJD, que SUSPENDEU os prazos de 12 de junho a 13 de julho de

2014 - até a efetiva interposição do Recurso Voluntário com o fito de objurgá-la, em 10 de setembro

de 2014, transcorreram mais de 90 dias, pelo que ressalto que o prazo legal para a interposição do

referido Recurso é de 3 dias. Senão vejamos o artigo 138, inciso l, do CBJD:

Art. 138. O recurso voluntário será protocolado perante o órgão judicante que

expediu a decisão recorrida, incumbindo ao recorrente:

l - oferecer razões no prazo de três dias, contados da proclamação do

resultado do julgamento;

(omissis)

Diante da relevância do caso, da repercussão negativa dos fatos que envolveram a final do

Campeonato Estadual de 2014, causa estranheza que somente em 15 de julho de 2014, portanto, 40

dias após a decisão ora Recorrida, tenham os Recorrentes, pela primeira vez se manifestado no
processo, para solicitar informações ao Tribunal e dizer que ainda aguardava a intimação da decisão.
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De início esclareço que este Egrégio não se constitui em órgão consultivo daqueles

vinculados nas obrigações descritas na legislação desportiva, onde destaco a Resolução 29 de 2009, o

CBJD. O Tribunal é órgão judicante, autónomo e independente, na forma do art. 3, inciso II, da

referida norma, e por essa razão é movimentado por impulso oficial nas formas previstas na

legislação, entre as quais, repiso não se inclui consulta.

No que pertine à alegação da ausência de intimação, em verdade, o parágrafo único do art.

138, do CBJD, estabelece que se constar da ata de julgamento a necessidade de elaboração posterior

do acórdão, o prazo estipulado no inciso l, ou seja, de 3 dias, terá sua contagem iniciada no dia

posterior ao da intimação da parte recorrente para ciência da juntada do acórdão aos autos.

Ocorre que não há nenhuma referência no acórdão objurgado sobre o pedido dos

Recorrentes para a lavratura do acórdão, e tão pouco qualquer petição dos insurgentes requerendo

tal desiderato. Mas reconheço que de fato deveria a secretaria do Tribunal àquela época ter

certificado o decurso in albis do prazo recursal, mas assim não procedeu.
•

Mas não é só.

Estranhamente os Recorrentes ingressam com uma Medida Cautelar pugnando por

concessão de Liminar para suspender os efeitos do julgado primievo com a alegação de que pairava a

dúvida sobre a efetividade da decisão ora recorrida, no sentido de que esta poderia obstar a

participação dos atletas no campeonato Brasileiro da Série D. Acontece que esse argumento afronta

a lógica e o saber jurídico deste Relator, com todas as vénias. Explico.

A uma, no aspecto da forma, porque a Medida Cauteiar Inominada constante nos autos é

apócrifa e deserta. A duas, no conteúdo da medida cautelar, eis que não haveria razão para o

Recorrente temer pela efetividade da aplicação da reprimenda que se lhe fora imputada em primeira

instância, sobretudo, porque um dia antes peticionou no processo informando que ainda aguardava a

intimação da referida decisão.
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Ora, se os Recorrentes não foram realmente intimados, considerando a hipótese de terem

requerido a lavratura do acórdão, obviamente a decisão não lhe afetaria, bastando, assim, aguardar a

intimação, pelo que não vislumbro houvesse agido a Recorrente com o poder geral de cautela.

A três, porque houvesse de fato a preocupação da Recorrente com a efetividade da decisão

deveria, no prazo de 3 dias, apresentar o Recurso Voluntário, na forma da Lei, ou seja, no dia 9 de

junho de 2014, ou mesmo exercer o poder geral de cautela impetrando eventual Mandado de

Garantia para exigir a lavratura do acórdão, pugnando ali pela concessão da Liminar apara suspender

os efeitos da decisão se é que tinha dúvida da efetividade.

Desse modo, sem entrar nas razões de fato e de direito que levaram à concessão da Liminar

que suspendeu os efeitos da decisão ora Recorrida, entendo que o deferimento da liminar afrontou o

normativo jurídico, com todas as vénias, eis que a Medida Cautelar Inominada era apócrifa e

desacompanhada de comprovante de recolhimento de preparo, por tanto, deserta, em total

desalinho com o artigo 80, caput, do CBJD, o que per si já impediria o seu conhecimento.

Observo que a D. Procuradoria Desportiva sequer foi intimada do deferimento de tal medida

liminar, em flagrante desrespeito ao Órgão Ministerial Desportivo, na sua função custos legis, até

para que esta recorresse ou mesmo verificasse o fiel cumprimento da medida, constituindo assim,

verdadeiro açodamento processual de uma Justiça Desportiva que deve pautar-se no curso do

corolário do devido processo legal.

Finalmente, em 10 de setembro de 2014, houvera a interposição do Recurso Voluntário por

partes dos Recorrentes desafiando a r. decisão da l? Comissão Disciplinar, juntando, inclusive, o

acórdão Recorrido.

Pois bem, observo que outra vez fora mitigada a função custo legis da Procuradoria
Desportiva conquanto não se observa a intimação desta para contrarrazoar o Recurso, todavia, este

Relator entende que a manifestação do D. Procurador Geral, em zeloso parecer, supriu as ausências
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de manifestação da Procuradoria Desportiva nestes autos, isso se justifica na medida em que há na

espécie, a incidência do principio da unicidade das instituições e do fato consumado.

Agindo assim, este Relator prefere homenagear os princípios da celeridade e economia

processual, e pôs nullité sans grief, este último decorrente do direito francês e já consagrado no

ordenamento jurídico brasileiro, que revela não haver nulidade se não houver prejuízo para a parte, e

a intervenção da Procuradoria Desportiva Graduada saneou o processo no que lhe diz respeito ao

respeitado Órgão.

Analisando o Recurso Voluntário entendo por considerá-lo tempestivo, eis que a ausência de

pronunciamento da serventia deste E. Tribunal, à época dos fatos, no que diz respeito à Ata de

Julgamento e à certidão de transcurso de prazo recursal, se por um lado não pode beneficiar os

Recorrentes, por outro não pode prejudicá-los, mesmo entendendo que os Recorrentes contribuíram

para a forma desidiosa como foi tratado o presente processo, antes do primeiro despacho do agora

Presidente desta Casa da Justiça Desportiva, empossado em 13 de novembro deste ano de 2015.

Ressalto que ao considerar tempestivo o Voluntário este Relator opta por consagrar o

corolário constitucional da ampla defesa e do contraditório. Por isso tenho a data de 10 de setembro

de 2014, data da interposição do Recurso Voluntário, como a data inicial do prazo recursal de 3 dias,

até porque a Recorrente instruiu sua peça de insurgência com o acórdão recorrido que me leva a

concluir, por lógica, que na hipótese mais benéfica aos Recorrentes e demais interassados, naquele

dia a r. decisão tenha tornado-se pública.

Entretanto, observo que o Recurso Voluntário padece de vícios que prejudicam o seu

conhecimento, quais sejam: (i) a ausência de prova de legitimidade; (H) a petição recursal é apócrifa

(iii) o protocolo e endereçamento recursal estão equivocados; e (iv) não há comprovação do

recolhimento do preparo recursal.

Uma a um, passo a analisá-los.
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Acerca da (i) ausência de prova de legitimidade observo que inexiste nos autos qualquer

documento constitutivo da pessoa jurídica Recorrente, aliás, nem Ata de eleição e posse dos

dirigentes da EPD Princesa dos Solimões Futebol Clube foi juntada ao processo.

No direito a legitimidade não se presume, pois é preciso comprovar os poderes necessários,

por exemplo, para postular em juízo ou nomear defensor. Sabença que ao buscar um direito

subjetivo (ou defender-se de pretensão ex adversa) judicialmente ou extrajudicialmente, a pessoa

física ou jurídica necessita fazer prova da legitimidade.

A despeito da questio melhor já disse o Colendo Superior Tribunal de Justiça Desportiva,

senão vejamos:

tribunal Pleno
Dota do Julgamento: 23/08/2012

Processo n?: 00080/2012

Recurso Voluntário - Procedendo: TJD/PR - Recorrente: Foz do Iguaçu Futebol

Clube - Recorrido: Júnior Team Futebol. Auditor Relator: Dr. MIGUEL ANGELO

CANÇADO.

RESULTADO: "Por maioria de votos, acolhida a preliminar de ilegitimidade -

não se conheceu do recurso, divergindo os Doutores Auditores Miguel Angelo

Cançado, Alexander dos Santos Macedo e Gabriel Marciliano Júnior, que o

conheciam e negavam-lhe provimento, mantendo a decisão do TJD/PR que

absolveu o Júnior Team Futebol quanto a imputação ao art. 214 do CBJD".

E ainda:

'Tribunal Pleno

1 Disponível em:<http://www.stjd.org.br/resultados-julganiento/tribunal-pleno/processo-no-000802012-tribunal-pleno> Acesso em
20 de dezembro de 2015.

' Disponível em:<http://www.stjd.org.br/resultados-jul^amento/tribunal-pleno/processo-í^-00234201 l-tribunal-pleno> Acesso em
20 de dezembro de 2015.
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Data do Julgamento; 19/01/2012

Processo n?: 00234/2011

Recurso Voluntário - Procedência: TJD/SP - Recorrente: Associação Atlética

Portuguesa - Recorrido: TJD/SP - Interessado: Barretos Esporte Clube. Auditor

Relator: Dr. ALEXANDRE QUADROS.

RESULTADO: "Por maioria de votos, acolheu-se a preliminar de ilegitimidade

da Associação Atlética Portuguesa, não sendo conhecido o recurso, divergindo

os Doutores Auditores Alexandre Quadros, Dário Rossine Góes e Felipe

Bevilacaqua que davam-lhe parcial provimento, para afastar a preliminar de

ilegitimidade e determinavam o retorno dos autos ao TJD/SP para apreciação

do mérito, havendo o desempate através do voto do Presidente, conforme

dispõe art.131 do CBJD".

Entendo que este ato poderia ter sido saneado pela EPD Recorrente antes deste julgamento,

mas quedou inerte, sendo cediço que ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando

desconhecimento, na forma do artigo 35, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

No que pertine a petição Recursal. (ii) observa-se aue ela é apócrifa, eis que não está

assinada. Aliás, consta uma anotação à caneta que diz: assinado eletronicamente (sic). Tal situação

desafia a compreensão lógica de que se devem assinar os documentos encaminhados a este Egrégio,

e principalmente, que inexiste neste TJD qualquer processo judicial desportivo tramitando no meio

eletrônico. Absurda a anotação, e como tal não se presta a substituir a assinatura da petição recursal.

A jurisprudência processual civil, inclusive, se inclina para o entendimento de que Recurso

sem assinatura, é recurso inexistente. Vejamos: CV^

3PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE ASSINATURA NA PEÇA RECURSAL. RECURSO

INEXISTENTE, l - A apelação sem a assinatura do advogado implica a

inexistência do recurso. II - Recurso não conhecido. PROCESSUAL CIVIL. FALTA

1 Disponível em:<http://trf-ljusb^âsil.com.br/jui/sprudencia/2295366^peIacao-civ\l-ac-21465-df-20003400021465-4> Acesso
em 20 de dezembro de 2015.
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DE ASSINATURA NA PEÇA RECURSAL RECURSO INEXISTENTE, l - A apelação

sem a assinatura do advogado implica a inexistência do recurso. II - Recurso

não conhecido. (AC 2000.34.00.021465-4/DF, Rei. Juiz Velasco Nascimento

(conv), Segunda Turma,DJ p.22 de 10/12/2002)

{TRF-1 - AC: 21465 DF 2000.34.00.021465-4, Relator: DESEMBARGADORA

FEDERAL ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/11/2002,

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 10/12/2002 DJ p.22)

Em que pese no processo desportivo o jus postulandi não ser-exclusivo de advogado,

alcançando qualquer pessoa natural ou jurídica, desde que comprovados o interesse e a legitimidade

para o desiderato, por conclusão lógica se o interessado não assinar o seu pedido, este pedido não

existe.

Relativamente ao (iii) protocolo e endereçamento recursal. este também está equivocado.

eis que foi protocolocado e endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça Desportivo da Federação

Amazonense de Futebol (sic).

De pronto, esclareço que o este Egrégio Tribunal não é da Federação Amazonense de

Futebol. Talvez por má sorte olvidassem os Recorrentes que o Tribunal de Justiça é do Desporto do

Futebol do Amazonas, sendo órgão judicante autónomo e independente, na forma do artigo 3-,

inciso II, do CBJD.

O artigo 138, caput, do CBJD, dispõe que o recurso voluntário será protocolado perante o

órgão judicante que proferiu a decisão recorrida, in casu, a peça recursal deveria ter sido dirigida ao

Presidente da l- Comissão Disciplinar, e ali protocolada, e de forma( alguma protocolada e

endereçada ao Presidente do Tribunal como de fato ocorreu, e sendo assim, infringiu-se o normativo

alhures mencionado.

Na esteira das preliminares percebo que o Recurso Voluntário é flagrantemente deserto,

como bem observou a D. Pr/6curadoria enfí seu acurado parecer, poiW/VJ não há comprovação do
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recolhimento do preparo recursal. Desse modo, tenho como violado o artigo 138, inciso III, do CBJD,

que prevê seja juntado, no momento do protocolo, a prova do pagamento dos emolumentos
devidos, sob pena de deserção.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e pelo que dos autos consta, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário, eis

que o considero DESERTO: (i) pela ausência de prova de legitimidade; (ii) porque a petição recursal

não está assinada (iii) porque o protocolo e endereçamento recursal estão equivocados; e porque (n/j

não há comprovação do recolhimento do preparo recursal, pelo que violado o artigo 138, caput, e

inciso II, do CBJD.

Como via de consequência, e porque o acessório acompanha o principal, REVOGO A

MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, que suspendeu os efeitos da r. decisão primieva, pelo que torno à

efetividade o decisum da l- Comissão Disciplinar.

Como parte integrante deste voto, determino seja notificada a Procuradoria da l- Comissão

Disciplinar para que, no exercício custos legis, verifique se a medida liminar ora revogada, foi

efetivamente cumprida no que pertine à suspensão automática dos atletas e da segunda partida, na

forma do artigo 147-B, inciso l, do CBJD cc o artigo 53, parágrafo 4^, da Lei 9.615/98 (Lei Pele), pelo

que ressalto que não haverá, em nenhuma hipótese prescrição intercorrente na Justiça Desportiva,

nos termos do artigo 165-B.

Ressalto por fim, que na forma do artigo 176-A, em seus parágrafos 4^ e 59, a entidade de

prática desportiva é solidariamente responsável pelas penas pecuniárias impostas aos seus atletas, e
que tal solidariedade não se afasta na hipótese de o infrator desligar-se da entidade.

Transcorrido in albis, o prazo do artigo 141 do CBJD, certifique-se e remetam-se os autos ao

juízo de origem.
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É como voto.

ACÓRDÃO

Realizado o julgamento do Recurso em epígrafe, por unanimidade, NÃO CONHECER o

Recurso Voluntário 020/2014. (i) pela ausência de prova de legitimidade; (u) porque a petição

recursal não está assinada (iii) porque o protocolo e endereçamento recursal estão equivocados; e

porque (iv) não há comprovação do recolhimento do preparo recursai, pelo que violado o artigo 138,

caput, e inciso II, do CBJD, REVOGANDO, ainda, a MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, que suspendeu os

efeitos da r. decisão primieva, para tornar à efetividade o decisum da l- Comissão Disciplinar.i
notificada a Procuradoria da lê Comissão Disciplinar para que, no exercício custos legis, verifique se a

medida liminar ora revogada, foi efetivamente cumprida no que pertine à suspensão automática dos

atletas e da segunda partida, na forma do artigo 147-B, inciso l, do CBJD cc o artigo 53, parágrafo 42,

da Lei 9.615/98 (Lei Pele), pelo que ressalto que não haverá, em nenhuma hipótese prescrição

intercorrente na Justiça Desportiva, nos termos do artigo 165-B.

Tendo em vista o interesse recursal manifestado pelo Ilustre Patrono dos Recorrentes, foi

requerida a lavratura do ACÓRDÃO consoante os termos do artigo 39, do CBJD.

Manaus, 22 de dezembro de 2015.

^Êcfson Rosas Júniof

Auditor Presidente

Rua Rio Purus, 29, Conjunto Vieiralves,
Bairro Nossa Senhora das Graças
CEP 69.053-050

tjd@tjdamazonas.com
Manaus/AM
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PROCESSO N.
RECORRENTE:
RECORRIDO:
ORIGEM:
RELATOR:

100/2015 - RECURSO VOLUNTÁRIO N. 003/2015
PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA
GRACILIANO VILAÇA
PRIMEIRA COMISSÃO DISCIPLINAR
AUDITOR JAYME PEREIRA JÚNIOR

EMENTA

RECURSO VOLUNTÁRIO PROCURADORIA
REFORMA EM BENEFÍCIO DO RECORRIDO
AUSÊNCIA l > i : RELATO MINUCIOSO DE
XINGAMENTO NA SÚMULA RECLAMAÇÃO
ACINTOSA - CONFISSÃO - DOSIMETRIA PENA
BASE FIXADA NO MÍNIMO RAZOABILIDADE
IMPOSSIBILITAR OU DIFICULTAR A PUNIÇÃO DE
1NFRATOR -- ÁRBITRO - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos o Recurso Voluntário n. 003/2015 (processo n. 100/2015), no qual figura
como Recorrente a Procuradoria da Justiça Desportiva com atuação na Primeira Comissão Disciplinar e
Recorrido o técnico Graciliano Vilaça, ACORDAM os Auditores que compõe o Pleno do Tribunal de
Justiça Desportiva do Futebol do Amazonas, por unanimidade de votos, em conhecerem do recurso, para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, para reformar a decisão recorrida, no sentido de afastar a redução da
pena pelo Art. 182, porém, condenando o Recorrido a uma partida de suspensão pelo Art. 258 e absolvendo-
o quanto à infração ao Art. 243-F, determinando que o processo baixe para a Primeira Comissão Disciplinar,
a fim de proceder à análise da ocorrência de eventual infração prevista no Art. 266 do CBJD, nos termos do
voto do relator.

Manaus/AM, 22 de dezembro de 2015

, Conjunto Viciralvcs, Bairro Nossa Senhora «as Graças
Manaus/AM - CEP 69.053-050
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100/2015 - RECURSO VOLUNTÁRIO N. 003/2015
PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA
GRACILIANO VILAÇA
PRIMEIRA COMISSÃO DISCIPLINAR
AUDITOR JAYME PEREIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Depreende-se dos autos que a d. Procuradoria da Justiça Desportiva ofereceu denúncia
no dia 24/11/2015 em face de Graciliano Vilaça, técnico do time feminino da Associação Manaus Futebol
Clube, por violação do Art. 243-F, §1°, c/c 258 do CBJD, durante a partida de futebol realizada no dia
29/10/2015, disputada contra a agremiação Sul América/Salcomp, pelo Campeonato Amazonense de Futebol
Feminino 2015 (fls. / }.

Baseou-se a denúncia na súmula do jogo (fls. ), na qual consta a expulsão do
Recorrido, pelo árbitro Vitor Hugo de Lima Barcelar, aos "40+3 minutos do 2° tempo", por reclamar
acintosamente a não marcação de falta e xingar com palavras de baixo calão.

Durante a sessão de instrução e julgamento, ocorrida no dia 27/11/2015, o Recorrido
negou o xingamento, mas confessou a reclamação acintosa.

A Primeira Comissão Disciplinar julgou parcialmente procedente a denúncia, para
absolver o Recorrido das penas do Art. 243-F, §1°, e condená-lo a duas partidas de suspensão, com base no
Art. 258, §2°, II c/c Art. 182, todos do CBJD (fls. / ).

A d. Procuradoria, inconformada com tal decisão, interpôs recurso voluntário (fls. / ),
insurgindo-se em face da pena aplicada por infração ao Art. 258, §2°, II do CBJD, por ser insuficiente para
representar no Recorrido um sentimento de arrependimento pelo cometimento da infração desportiva, bem
assim, em face da absolvição em relação ao Art. 243-F, §1°, do CBJD, por ser a palavra do árbitro forte e
robusta, embora não tenha relatado o conteúdo das ofensas morais, pugnando pela suspensão de 12 (doze)
partidas e multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sorteada a relatoria, a Procuradoria Geral da Justiça Desportiva, no Parecer n.
006/2015 (fls. / ), opnou pelo conhecimento e provimento do recurso, principalmente no que diz respeito à
ausência de fundamentação para a redução da pena com base no Art. 182 do CBJD e a absolvição em relação
às penas do Art. 243-F.

e havia a relatar.

\(>; Conjunto Vieiralvcs, BamxTNiTssa Senhora \las Graças

anaus/AM - CEP 69.053-050
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VOTO

Compulsando os autos, verifico que inexiste prescrição a ser pronunciada e que o
recurso voluntário observou o disposto no Art. 138 do CBJD, motivo pelo qual, passo ao exame do mérito.

Entende a d. Procuradoria com atuaçao na Comissão Disciplinar que a decisão
recorrida deve ser reformada, para condenar o técnico de futebol Graciliano Vilaça como incurso nas penas
do Art. 243-F, §1°, c/c 258 do CBJD, fixadas cumulativamente em 12 (doze) partidas de suspensão e multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter proferido contra o árbitro Vitor Hugo de Lima Barcelar
palavras de baixo calão enquanto reclamava acintosamente da não marcação de uma falta, em partida do
Campeonato Amazonense de Futebol Feminino 2015.

A Primeira Comissão Disciplinar entendeu que o árbitro não relatou na súmula os
xingamentos (palavras de baixo calão) proferidos pelo Recorrido, absolvendo-o das sanções do Art. 243-F,
§1°. Por outro lado, reconheceu na reclamação acintosa uma conduta contrária à disciplina, condenando-o a
uma pena de quatro partidas de suspensão, com base no Art. 258, §2°, II, reduzindo-a pela metade, por força
do Art. 182, todos do CBJD.

Com relação à infração prevista no Art. 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato
relacionado diretamente ao desporto), está registrado na súmula da partida que o Recorrido xingou o árbitro
com palavras de baixo calão.

Segundo o Dicionário Aurélio, "baixo calão" significa "palavra ou expressão grosseira
ou obscena". Portanto, tal expressão, utilizada genericamente, não representa ofensa a alguém, sobretudo
passível de punição disciplinar.

O que existe nos autos é a prova de que o Recorrido xingou o árbitro da partida ao
realizar uma reclamação acintosa, por existir relato na súmula sem contraprova, porém, tal prova é, por si só,
incapaz de caracterizar uma ofensa, na medida cm que o árbitro não relatou as palavras utilizadas no
xingamento.

Rua Rin| Punis, 29, Conjunto ViòmtlvT^Bãirro Nossa Senhora das
Manaus/AM - CEP 69.053-050
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Há diferença, para fins de punição disciplinar, entre ofensa e desrespeito. No caso em
tela, não vislumbro prova nos autos a ocorrência de ofensa, sobretudo no relato contido na súmula, motivo
pelo qual entendo, a exemplo do que ocorreu em primeiro grau, inaplicável o Art. 243-F.

A reclamação acintosa, por outro lado, configura um desrespeito à equipe de
arbitragem e o Recorrido, segundo consta dos autos, não negou a conduta.

Analisando a súmula, verifiquei que a equipe comandada pelo técnico Recorrido
estava perdendo por três gois (0x3), porém, aos 20 e 39 minutos do segundo tempo conseguiu marcar gois
(2x3). Entretanto, já nos acréscimos, a equipe adversária marcou dois gois, decretando o placar final em 2x5.

Ora, diante do calor da partida, com a possibilidade real de sua equipe buscar um
placar adverso, o Recorrido certamente se excedeu na reclamação, tanto é que não negou.

É o caso do Art. 258, §2°, II, do CBJD.

A questão é saber se a pena aplicada pela comissão disciplina foi adequada à infração.

A d. Procuradoria entende que a pena deveria ser de seis partidas (máxima). Já a
comissão disciplinar aplicou a pena de quatro partidas de suspensão, com redução pela metade, por se tratar
de atleta não profissional (Art. 182 do CBJD).

Ouso discordar de ambos.

Inexiste nos autos qualquer prova de que o Recorrido seja reincidente, a fim de
caracterizar uma circunstância agravante (Art. 179 VI), ou mesmo qualquer menção aos seus antecedentes
desportivos que pudesse incidir negativamente sobre a fixação da penalidade.

Por outro lado, a gravidade (reclamação), a extensão (acintosa) e o meio empregado
(palavras) na infração, cotejado com as circunstâncias da partida (acréscimos do segundo tempo) não
justificam, a meu ver, a fixação da pena acima do mínimo legal, de acordo com o Art. 178 do CBJD.

Registro que o §1° do Art. 258 faculta ao órgão judicante substituir a pena de
suspensão pela de advertência quando a infração for de pequena gravidade, estabelecendo assim mais um
parâmetro para o desrespeito característico da infração em tela (reclamação acintosa).

Assim, considero que o desrespeito à equipe de arbitragem, na forma de reclamação
acintosa, promovida pelo Recorrido, não ultrapassou o mínimo da pena, sobretudo considerando as
circunstâncias em que foram proferidas e a inexistência dê  prova de que tal conduta se repetiu
momentos dí

ssa Senhora das Grmis, 29, Conjunto
Manaus/AM - CEP 69.053-050
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Com relação à redução da pena, o Art. 182 do CBJD se aplica a atleta não-profissional
ou entidade partícipe de competição que congregue exclusivamente atletas não-profissionais. No caso dos
autos, como bem salientou a Procuradoria Geral, trata-se de infração cometida por técnico profissional, por
isso, não há falar na redução da pena.

Por fim, uma vez que o preenchimento da súmula pelo árbitro dificultou a análise de
eventual infração disciplinar prevista no Art. 243-F, pela inexistência de relato fiel do xingamento proferido
pelo Recorrido, entendo que, em tese, o fato amolda-se ao disposto no Art. 266 do CBJD.

Pelo exposto, considerando o teor do Art. 140-A, conheço do recurso, para. no mérito,
dar-lhe provimento parcial, apenas para afastar a aplicação do Art. 182 para fins de redução da pena,
mantendo, por conseguinte, a absolvição do Recorrido quanto à imputação ao Art. 243-F, por inexistir prova
nos autos da ofensa ao árbitro. No que se refere à infração ao Art. 258, condeno o Recorrido à suspensão de
uma partida, reformando a pena aplicada pela Primeira Comissão Disciplinar, que deverá ser cumprida na
próxima competição que disputar, desde que organizada pela Federação Amazonense de Futebol, conforme
Art. 171, §1°.

i
F.m razão da absolvição do Recorrido pela ofensa proferida à equipe de arbitragem no

final da partida devido à ausência de registro dos xingamentos na súmula, determino a baixa dos autos à
Primeira Comissão Disciplinar para que a d. Procuradoria analise a possibilidade de deúncia por infração ao
Art. 266 do CBJD.

É como voto.

Manaus/AM, 22 de dezembro de 2015

bdSonKôsàsTiinior

Auditor Presidente

Rua Rio Purus, 29, Conjunto Viciralves, Bairro Nossa Srnhora das Gra
Manaus/AM - CEP 69.053-050
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AUDITO RELATOR - EMERSON LIMA

Processo n. 128/2015 - Operário E.C x Nacional Fast Clube/UIbra - 17/10/2015
Origem: 1a Comissão Disciplinar do TJD/AM
Recorrentes: Procuradoria da 1a Comissão Disciplinar do TJD/AM

Thiago Bento Durante

EMENTA: Processo n. 128/2015 - Recurso Voluntário -
Recorrentes: Procuradoria da 1a Comissão Disciplina e
Thiago Bento Durante - Recorrida: 1a Comissão
Disciplina.
RESULTADO: "Por unanimidade de votos, se conheceu do
recurso, para no mérito, por maioria, dar-lhes parcial
provimento, para aplicar ao Recorrente Thiago Bento
Durante a multa de RS 300,00(Trezentos reais) e
suspensão por 15 dias. Ressalto, ainda, que a referida
obrigação pecuniária deverá ser cumprida no prazo de
03(três) dias após o trânsito em julgado da presente
decisão.
Funcionou na defesa o Sr. Thiago Bento Durante
Voto Vencedor: Dr. Ruy Silvio Lima de Mendonça

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário tempestivamente interposto pela Procuradoria da 1a Comissão
Disciplinar do TJD/AM e por Thiago Bento Durante, em face do r. acórdão prolatado pela 1a

Comissão Disciplinar do TJD/AM desse E. Tribunal de Justiça Desportiva que, com base no artigo
243 - F, § 1°, assim decidiu o feito:

RESULTADO. Por maioria de votos, condenar Thiago
Bento Durante à pena de multa no valor de R$ 3.000,00
e por unanimidade condená-lo a suspensão por 90 dias,

Rua Rio Punis, 29, Conjunto Viciralv
Mamuis/AM -

Bairro Nossa SenÍHffa das Graças
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a contar da próxima competição que a equipe vier a
disputar.

É dos autos que, da partida da I Copa Amazónia de Futebol Profissional 2015 realizada no estádio
Gilbertão, no dia 17/10/2015 às 19:00 horas, partida esta realizada entre as equipes do Operário
Esporte Clube e Fast Clube/UIbra, categoria masculino.

A súmula do jogo registra que o denunciado Thiago Bento Durante, diretor da equipe Fast Clube,
passou o jogo todo inteiro proferindo insultos e ofensas morais à equipe de arbitragem, dentre as
quais: "Bando de desonestos, bando de ladrão, safados, pilantras" e etc.

No julgamento em 1a Instância, apesar de devidamente citado, o denunciado não compareceu ao
ato.

Informo que os documentos da instrução foram acostados aos autos, bem como reconheço que a
citação do denunciado foi tempestiva e feita de acordo com as determinações do CBJD, sendo,
portanto, válida.

O douto parquet desportivo ofereceu parecer opinando pelo conhecimento e não provimento de
ambos os Recursos Voluntários, e no mérito opinou pela manutenção da decisão proferida pela 1a

Comissão Disciplinar.

Portanto, o processo está regular e validamente formado, sendo assim; apto para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Aos moldes da Legislação Penal e como desdobramento da proteção constitucional à honra, vida
privada, intimidade e imagem da pessoa, o Direito Desportivo também possui dispositivos
específicos que coíbem ofensas a esses valores, quando acontecidas durante eventos da espécie.

iciralves, Bairro Nossa Sc hora das Graças
Manans/AM - CEP 69.053-050
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A Lei Penal especifica as agressões contra a honra, classificando-as por diferentes rubricas como
Calúnia, Difamação ou Injúria, ao passo que a Legislação Desportiva adota conceituação genérica,
obviamente envolvendo qualquer comportamento que atinja a dignidade, o decoro ou a
reputação de outrem, conforme se vê no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

i
Ora, no meio desportivo, na torcida, entre os participantes da competição, contra dirigentes, uma
das práticas mais comuns é o uso do palavrão ou gesto obsceno. É claro que essa conduta pode
agredir o sentimento de auto-estima de seu destinatário e lhe acarretar sofrimento.

As torcidas organizadas, por sua vez, costumam entoar coros constituídos exclusivamente de
jargões chulos, expressões moralmente condenáveis, impondo qualidades negativas e adjetivos
pejorativos a atletas, diretores ou árbitros. Com certeza que isso pode trazer constrangimento e
dor moral ao alvo dessas provocações.

Realmente, o dever da Justiça deve ser o de tentar diagnosticar, a despeito da elevada
subjetividade que comporta, a potencial lesividade à honra do ofendido, partindo do pressuposto
de que os palavrões e gestos ditos imorais podem ser classificados dentro de uma escala de
gravidade que se inicia pelos dizeres mais corriqueiros até aqueles que podem fazer corar as
pessoas mais resistentes ou psiquicamente galvanizadas.

Interessante trazer à baila, julgados do STJD como segue:

Processo n 254/2015; Processo n. 288/2015.

A honra tem conceituação própria na doutrina Administrativa e Penal, divergente dos conceitos
cabíveis à Ética. Não comporta nenhum esforço aceitar que a agressão à honra constitui, em
sentido lato, ofensa à ética, como conjunto de princípios que devem prevalecer nas relações que
permeiam as atividades do desporto. Não existem grandes diferenças, também, nas propostas
legais de apenação para uma ou outra infração.

Vale lembrar, por final, que o "fair play" instituído como uma das orientações principiológicas das
práticas desportivas, impondo urbanidade, educação e gentileza entKè todos que nelas estejam
envolvidos, seguramente condena a utilização das exfjfes^es ofensivas, de qualquer espécie, em
qualquer contexto ou circunstância.

io Príriis, 29, Conjunto Viciralvcs, Bairro Nossa Senhora das Graças
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DIANTE DO EXPOSTO, voto pelo conhecimento de ambos os Recursos Voluntários para no mérito
dar-lhes parcial provimento, para aplicar ao Recorrente Thiago Bento Durante a multa de R$
3.000,00 sendo, 50% desse valor, direcionado à instituição filantrópica ou beneficente devidamente
cadastrada neste tribunal e suspensão por 30 dias. Ressalto, ainda, que a referida obrigação
pecuniária deverá ser cumprida no prazo de 10(dez) dias após o trânsito em julgado da presente
decisão.

Auditor Presidente

- cU
ião Carlos Bezerra da Silva

Auditor

Wagneríljfardo Ferreira Penha

Auditor

mor

Elcineytorhea de Souza Júnior

AtrttíTDT
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Edson Massulo

Procurador Gera
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ACÓRDÃO

PROCESSO: 205/2015 TJD/AM.

JOGO: SELEÇÃO DE MAUÉS (AM) X SELEÇÃO DE ITACOATIARA (AM).

COMPETIÇÃO: COPA DOS RIOS DE SELEÇÕES 2014.

ASSUSNTO: MANDADO DE GARANTIA COM PEDIDO DE LIMINAR.

RELATÓRIO

Cuida-se de um MANDADO DE GARANTIA COM PEDIDO

DEL/MINAR, em favor da LIGA MA UENSE DE FUTEBOL, filiada à FEDERAÇÃO AMAZONENSE

DE FUTEBOL, contra o diretor de Futebol do Interior da Federação Amazonense Futebol, por conta do

suposto ato ilegal, atentado a direito liquido, certo e incontestável da Impetrante.

De acordo com os autos, na partida entre a SELECÁO DE

MAUÉS (AM) \O DE ITACOATIARA fAM), realizada no dia 13.09.2014, no Estádio de

Maués, onde a seleção de Maucs, utilizou em sua equipe o jogador RAI BARRETO QUEIROZ, camisa 3,

que era atleta profissional vinculado a equipe do ESPORTE CLUBE TARUMÃ, tendo o mesmo aluado

no Campeonato Amazonense de Futebol Profissional da Série "A", ferindo assim, o parágrafo primeiro do

artigo 28, do Regulamento da XXII COPA DOS RIOS DE SELEÇÕES, transcrito:

Rua Rio Purus, 29, Conjunto Vieiralves, Bairro Nossa Senhora das Graças
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Art. 28 -"Não poderá participar da Copa o atleta registrado

como profissional* estando ou não, vinculado à entidade de

prática desportiva profissional.

§ /"- Os atletas que participaram do Campeonato

Amazonense de Futebol Profissional da Série A de 20/4,

mesmo fazendo a competente reversão, não poderão

participar da Competição ".

Diante disso, a LIGA 1TACOATIARENSE DE DESPORTO

ATLÉT1CO-LIDA apresentou o protesto no dia 13.09.2014, referente a noticia da infração, que teve um

DESPACHO f avoráve l do ex-pivsiilcnte I J D - A M . datado no dia l 7.0'). 2014. decidindo monocraticamente,
•

como referendo do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol Amazonense, pela

PROCEDÊNCIA da notícia da infração, impondo ainda, PERDA DOS PONTOS da LIGA

MAUESENSE DE FUTEBOL, alterando o resultado do placar: Liga Mauesense de futebol O \ Liga

Itacoatiarense de Desporto Atlético;

Consta-se que a LIGA MAUESENSE DE FUTEBOL.

adentrou com Mandado de Garantia com Pedido de Liminar, em face da Diretoria de Futebol do Interior da

FAF. Que teve concessão da LIMINAR, deferida pelo ex- presidente do TJD-AM, decidindo na suspensão

de qualquer jogo seguinte na XXII COPA DOS RiOS 2014, até decisão final que deveria acontecer no

prazo máximo de 15 (quinze) dias.

O diretor de Futebol do Interior da FAF, solicitou através do

OFICIO N". 063/2014/DTE/FAF. a desconsideração do Mandato de Garantia a favor da LIGA

V-
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MAUESENSE DE FUTEBOL, por ter sido comprovada a irregularidade do atleta em questão, conforme as

documentações anexas ao processo, e que o atleta ainda continua exercendo sua profissão defendendo a

equipe do ATLÉTICO CLIPPER CLUBE.

O Mandado de Garantia com Pedido de Liminar interposto pela

LIGA MAUESENSE DE FUTEBOL, contendo 05 laudas, sendo anexada a Nota Oficial n°.

022/14.DFE/FAF, procuração e recibo das custas, impetrado contra a Diretoria de Futebol do Interior da

Federação Amazonense;

Consoante assinalado no douto Parecer da Procuradoria Geral

de Justiça Desportiva do Amazonas, verificando-se que não houve qualquer manifestação do órgão acusador,

contrariando assim o dispositivo do ART. 21, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Ari. 21 CBJD - " A Procuradoria da Justiça Desportiva

desfina-se a promover ti responsabilidade das pe\\oas_

naturais ou jurídicas que violarem as disposições deste

Código, exercida por procuradores nomeados peio

respectivo tribunal, aos quais compete:

I-Oferecer denúncia, nos casos previsto em lei ou neste

Códiso:

Contrariando ainda, atitude da inércia exaurida pelo Presidente

do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Amazonas, após decidir pela procedência da Noticia de
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Infração, cometida pela LIGA MAUESENSE DE FUTEBOL, infringindo o artigo 77 do CBJD, deixando

de remeter o processo para à Procuradoria exercer suas funções, conforme determina o Código.

Ari. 77 CBJD - "Recebida e despachada a documentação

pelo Presidente do Tribunal (STJD ou TJD), a secretaria

procederá ao registro* encaminhado - a à Procuradoria

para manifestação no prazo de dois dias ".

Indaga ainda, que cabe à Procuradoria de justiça Desportiva,

enquanto titular da acão disciplinar desportiva, por si ou por iniciativa de terceiros, oferecer ou não a denuncia, receber

ou não a queixa, conforme preceitua o Art. 78 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.,verbis:

Ari. 78 CBJD "Se. a Procuradoria requerer o

arquivamento, o Presidente do tribunal (STJD ou TJD),

considerando procedente as razões invocadas, determinará

o arquivamento do processo* em decisão fundamentada".

Após as considerações e julgando procedentes as razões
contidas na Noticia de Infração constante nos autos, devidamente apreciada pelo Presidente do TJD/AM, o
qual decidiu pela inversão do resultado do jogo, punindo a seleção de Maués. Tendo ainda, a manifestação
favorável dessa Procuradoria na manutenção do despacho exaurido pelo presidente deste Tribunal de Justiça
Desportiva.

Quanto ao MANDADO DE GARANTIA, a Procuradoria não
vislumbra nenhum direito em favor da impetrante, visto que houve erro na dicção da Autoridade Coatora,
pois a autoridade competente seria o Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva e não o Diretor de Futebol
do Interior da FAF.

É breve relatório
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CONCLUSÃO

Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, pelo meu voto, em
não conhecer do MANDADO DE GARANTIA, conforme determina o Artigo 89 do Código Brasileiro de
Justiça Desportiva.

É como voto, smj de meus pares.
i \, 22 de Dezerríbrojde 2015.

LCINEY CORRER DE SOUZA^JÚNIOR
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PROCESSO N°. 207/2015 - TJD-AM.

ASSUNTO: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA

REQUERENTE: ATLÉTICO CLIPPER CLUBE / TEFÉ

REQUERIDO: FEDERAÇÃO AMAZONENSE DE FUTEBOL - FAF.

EMENTA

'
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA

DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROCEDIMENTO

INADIMITIDO. INDEFERIMENTO. ARQUIVAMENTO.

ACÓRDÃO

O Pleno deste Tribunal, por unanimidade, decide indeferir e arquivar a

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, com vistas à mudança de data do jogo entre a Requerente e a

equipe do CDC MANICORÉ / NOVA OLINDA, do Campeonato Amazonense de Futebol

Profissional - Série "B", marcada inicialmente para o dia 1 de novembro de 2014 para o dia 2 de

novembro do mesmo ano, com motivação em caso fortuito, face a inexistência de provas e

verossimilhanças da alegações.

Manaus, 27 de dezembro de 2015.

Wagner Ricaofo Ferreira Penha

AuditoKRelator
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PROCESSO N°. 207/2015 - TJD-AM.

ASSUNTO: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA

REQUERENTE: ATLÉTICO CLIPPER CLUBE / TEFÉ

REQUERIDO: FEDERAÇÃO AMAZONENSE DE FUTEBOL - FAF.

Vistos etc.

l - RELATÓRIO

O Requerente ingressa com MEDIDA CAUTELAR INOMINADA com Pedido

de Liminar, sustentando que a Federação Amazonense de Futebol - FAF, através de seu

presidente, deixou de conceder a mudança de data do jogo entre a Requerente e a equipe do

CDC MANICORE / NOVA OLINDA, do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional - Série

"B", marcada inicialmente para o dia 1 de novembro de 2014 para o dia 2 de novembro do mesmo

ano, com motivação em caso fortuito.

Sustenta a EPD ATLÉTICO CLIPPER CLUBE / TEFÉ que em Requerimento

ao presidente da FAF, este teria se negado a conceder a mudança no dia da partida, sem

reconhecer o caso fortuito indicado pela Requerente.

Após tal negativa, a Requerente apresentou MEDIDA CAUTELAR

INOMINADA com Pedido de Liminar a este R. Tribunal, que através de seu presidente concedeu

a liminar pleiteada, assim se manifestando:
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"Ante ao exposto, convencendo-me da plausibilidade do pedido e da urgência

que o caso requer, corroborado com o fumus boni júris e o periculum in mora,

DECIDO, inaudita altera pars, CONCEDER A LIMINAR para determinará Direção da

FAF, de maneira incontinenti, que determine a mudança do jogo de estreia

Clipper/Tefé X CDC Manicoré de sábado (dia 1°.) para domingo (dia 2), no mês de

novembro/2014, no mesmo horário, ou designe outra data, qualquer que seja, para a

realização da dita partida, minimizando os eventuaisi prejuízos de ordem financeira e

principalmente administrativa face ao plantei e comissão técnica da Requerente."

A Medida Cautelar Inominada com pedido de Liminar foi recebida na devida

forma e, após os encaminhamentos de praxe, não foram apresentadas contrarrazões. Em

seguida, foi concedida vista à Procuradoria para parecer, o qual foi produzido através das fls. .

É O RELATÓRIO.

l l - VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade.

Passo ao exame do juízo de admissibilidade da Cautelar, bem como da

apreciação da liminar vindicada.
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Entendo que procedimento intentado se insere, a princípio, nas disposições

do artigo 119 do CJBD, isso quanto à forma de ajuizamento, preparo e tempestividade, razão pela

qual, nesse particular, a acolho.

Nos procedimentos deste, como em toda e qualquer Medida Cautelar no

direito Brasileiro, entendo deve ser enfrentado os requisitos do periculum in mora aliado ao

do fumus boni iurís. Só o concurso de ambos pode legitimar o transcurso válido e regular do

procedimento. O que no caso em tela também presentes.

Entretanto, no terreno da verossimilhança das alegações frente ao direito em

deslinde, vislumbro a inexistência desta de sorte acolher o procedimento. A ver:

a. Primeiramente, a EPD ATLÉTICO CLIPPER CLUBE / TEFÉ informa em seu requerimento

que houvera ocorrido um caso fortuito, qual seja no dia 28/10/2014 (terça-feira) uma pane

na lancha que transportaria a sua equipe e comissão técnica para o município de Nova

Olinda e isto impossibilitaria o sua chegada ao local do jogo com tempo necessário para a

realização da partida.

b. A Requerente ainda alega em sua defesa estava em fase de conclusão dos exames

médicos dos seus atletas e o até o dia da primeira partida não estariam finalizados tais

exames.

Ora, muito embora citados pela Requerente, os fatos que poderiam embasar

e, ao menos garantir uma análise mais profunda da situação, a mesma deixou de trazer a estes

autos provas inequívocas de suas alegações. Nesse exame perfunctório da quaestio júris não

vislumbro, nesse passo, a presença da verossimilhança das alegações de sorte deferir a medida
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intentada como prestação jurisdicional de urgência e cautela, razão pela qual a indefiro,

inadmitindo o procedimento e arquivando os presentes autos.

E como voto.

Wagner RicaftítrFerreira Penha

Auditor "Relator

•tflson Kosas Júnior
Auditor Presidente

Eme/son deTjrna
Auditor

> W VXXnJÍO? $ • CM\
João Carlos Bezerra da Silva
Auditor

Corrêa de s u z a Júnior
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Vieiralves

Edson Massuk

Procuraderr Gelai
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