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LIGA TUBARONENSE DE FUTEBOL – LTF. 

 

Processo n.º 005/2022. 

 

COMISSÃO DISCIPLINAR. 

 

Auditor-Presidente: Dra. Maria Manoela dos Reis Vicente 

Auditor-Relator sorteada: Dra. Manuela dos Reis Vicente. 

Denunciante: Dr. Procuradora de Justiça do Desporto. 

Denunciado: EQUIPE OLIMPIKUS. 

 

I. DO RELATÓRIO 

  

A Procuradoria da Justiça Desportiva, através do seu Procurador de 
Justiça do Desporto, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 21, do CBJD, deflagrou denúncia contra a Equipe Olimpikus em razão da 
invasão da área do Estádio Nereu dos Santos após o gol da Equipe, sendo que 
a partida estava sendo realizada sem a presença de torcedores em razão de 
decisão anteriormente publicada por esta comissão disciplinar. 

Conforme consta no relatório da súmula da partida: “Informo que aos 
44 minutos do segundo tempo após a marcação do gol da equipe do 
Olimpikus, torcedores da equipe do Olimpikus que encontravam-se em 
uma propriedade particular fora do estádio, se moveram até o alambrado 
do estádio para comemorar o gol da equipe do Olimpikus, logo em seguida 
retornaram para a propriedade particular". 

  Para tanto, entendeu o Procurador de Justiça do Desporto que a 

conduta do denunciado infringiu o Art. 191 do CBJD. 

Designou-se data da sessão de instrução e julgamento pelo 

procedimento sumário, bem como, determinou-se a citação do acusado para, 

querendo, apresentar defesa. 

Recebida a denúncia porquanto preenchidos os requisitos do artigo 

79, do CBJD, o Presidente da Comissão Disciplinar sorteou relator do processo. 

Diante do quórum apresentado, o Presidente do órgão judicante 

declarou aberta a sessão de instrução e julgamento. Na solenidade, leu-se a 

denúncia, oportunizou-se a produção de provas para as partes. 



 

LIGA TUBARONENSE DE FUTEBOL – LTF – Fundada em 31/03/1939 
Rua Lauro Mulher, 80, sala 206, Ed. União, centro, CEP 88701.101 – Tubarão SC 

Fone: (48) 3632.2486       site: www.ltf.com.br       e-mail: ltf@ltf.com.br 

Ao final, abriu-se o prazo para a sustentação oral do acusado, com 

fulcro no artigo 125, do CBJD. 

Encerrados os debates, e ausentes requerimentos de diligencias 

complementares, passei a decidir. 

 

II. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Inicialmente é importante frisar que a súmula da partida possui 

presunção de veracidade, não sendo trazido aos autos nenhum elemento capaz 

de derruir a sua presunção. 

Ademais, importante ressaltar que a partida foi transmitida pela 

UNITV, onde foi possível verificar que de fato os torcedores se dirigiram até o 

alambrado no momento do gol, sendo que estavam cientes de que não poderiam 

ultrapassar o muro que dividia o Estádio Nereu dos Santos e a Associação 

confrontante. 

Pois bem. 

Rezam o artigo 191 do CBJD, que comete infração quem: 

 

Art. 191. Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento: 

I - de obrigação legal; 

II - de deliberação, resolução, determinação, exigência, requisição ou 
qualquer ato normativo ou administrativo do CNE ou de entidade de 
administração do desporto a que estiver filiado ou vinculado; 

III - de regulamento, geral ou especial, de competição.  

PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a 100.000,00 (cem mil reais), 
com fixação de prazo para cumprimento da obrigação.  

§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de multa pela de 
advertência se a infração for de pequena gravidade. 

§ 2º Se a infração for cometida por pessoa jurídica, além da pena a ser-
lhe aplicada, as pessoas naturais responsáveis pela infração ficarão 
sujeitas a suspensão automática enquanto perdurar o 
descumprimento. 
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Verifica-se que não restam dúvidas quanto a ocorrência do fato 

mencionado na súmula da partida, que possui presunção de veracidade. 

Ademais, todos os diretores de ambas as Equipes foram advertidos 

sobre as condições para a realização da partida, principalmente o fato do jogo 

ser realizado de portões fechados. 

Importante ressaltar ainda, que a Equipe Pinheirinho a todo 

momento respeitou o limite de divisão da área do Estadio Nereu dos Santos, 

sendo descumprido somente pela torcida da Equipe Olimpikus. 

Sendo assim, a materialidade e autoria da infração foram 

devidamente comprovadas nos autos. 

A conduta perpetrada pelo acusado vai em desencontro com o 

espírito desportivo, devendo, portanto, sofrer as conseqüências da lei no intuito 

de desestimulá-los à prática de novos atos. 

Julgo irrelevante qualquer estado de exaltação, ira ou cólera para 

a configuração da infração, pois devemos sempre priorizar o cumprimento do 

regulamento da competição e principalmente da legislação e das decisões 

proferidas pelas Comissões Disciplinares. 

O acusado praticou a infração prevista no Art. 191 do CBJD, eis 

que devidamente comprovado nos autos. 

Portanto, constato que a conduta do acusado é antidesportiva, 

típica e culpável. 

 
III. DO DISPOSITIVO 

 

Quanto a fixação da pena, entende-se justo e razoável a fixação da 

pena de pecuniária inicialmente no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Presente a causa de diminuição da pena prevista no Art. 182 do 

CBJD, por se tratar de Equipe não profissional, razão pelo qual reduzo a pena 

em 50%. 

Isto posto, voto pela procedência do pedido formulado na denúncia, 

para condenar o acusado EQUIPE OLIMPIKUS nas sanções do artigo 191 

do CBJD ao pagamento da pena pecuniária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), com prazo de 03 (três) dias úteis para o pagamento após 

encerramento do prazo para recursos. 
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Determino o imediato cumprimento do inteiro teor desta decisão, 

nos termos do artigo 133, do CBJD, devendo o valor ser pago no prazo de 3 

(três) dias após o prazo final para interposição de recurso. 

 

 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

 

Tubarão, SC, 15 de julho de 2022. 

 

 

Auditor-Relator sorteado: Dra. Manuela dos Reis Vicente. 

 

 

Auditor (de acordo com o relator) 

 

 

Auditor (de acordo com o relator) 


