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LIGA TUBARONENSE DE FUTEBOL – LTF. 

 

Processo n.º 002/2022. 

 

COMISSÃO DISCIPLINAR. 

 

Auditor-Presidente: Dra. Dra. Manuela dos Reis Vicente. 

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

Denunciante: Dr. Procuradora de Justiça do Desporto. 

Denunciado: EQUIPE PINHEIRINHO. 

 

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 Pinheirinho em razão de 

uma invasão de campo praticada por seus torcedores com o objetivo de agredir 

um atleta da Equipe adversária. 

Conforme consta no relatório da súmula da partida: “Relato que os 

43 minutos da etapa final da partida após a marcação de uma falta a favor 

da equipe do Ecus um integrante da diretoria do Pinheirinho Sr. Mauro 

Sérgio Cancelier que estava na porta do vestiário adentrou ao campo de 

jogo para reclamar de forma grosseira e acintosa da arbitragem com as 

seguintes palavras " vai tomar no cú, não foi nada, vai se foder seu bosta" 

após essas palavras paralisei a partida e solicitei que a equipe de 

segurança retirasse ele de campo, ainda assim em forma desrespeitosa e 

ameaçadora continou falando "Quero ver você vim me tirar daqui, seu 

bosta, você e muito fraco, no final do jogo eu te pego". Destaco que o 

dirigente teve que ser contido pelos seguranças e jogadores. Relato 

também que o Assistente 1 Alyson Luiz informou que durante toda a 

partida os torcedores da equipe do Pinheirinho ficaram jogando cerveja e 

cuspindo em sua direção.". 

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

conduta do acusado infringiu o Art. 213, §1º 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. 



 

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 

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 a parte. 

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. 

Pois bem. 

Reza o artigo 213, §1º, do CBJD, que comete infração quem: 

Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: 

(Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).  

I — desordens em sua praça de desporto; (AC). 

II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; (AC).  

III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento 

desportivo. (AC).  

PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

(NR).  

§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de 

elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento 

desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do 

mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, 

quando participante da competição oficial. 

Verifica-se que não restam dúvidas quanto a ocorrência do fato 

mencionado na súmula da partida. 
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Importante frisar ainda, que recentemente a Equipe Pinheirinho já 

havia sido punida com a proibição de torcida em seus jogos como mandante e 

ainda uma pena pecuniária. 

Em que pese a punição aplicada por esta Comissão Disciplinar, 

verifica-se que não foi suficiente para impedir novas invasões de campo por parte 

dos próprios dirigentes da Equipe. 

É importante ressaltar que atos como este, embora jamais possam 

ser aceitos e/ou justificados, se espera de um ou outro torcedor que no calor da 

emoção acaba por praticar atos impensáveis e que geram consequências, no 

entanto, a prática do referido ato por integrante da diretoria da Equipe deve ser 

punido com vigor, eis que os membros da Diretoria devem sempre prezar pelo 

respeito dentro e fora de campo mesmo quando estejam descontentes com a 

partida, com árbitros, atletas, organização ou mesmo com a torcida. 

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 (que por sinal tem sido frequentes). 

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. 

Ademais, sempre se espera o mínimo de consciência por parte da 

diretoria, sendo que absolutamente nada justifica uma invasão de campo com o 

objetivo de investir contra a arbitragem, atleta, ou comissão técnica. 

O acusado praticou a infração prevista no § 1º, do artigo 213, do 

CBJD, eis que devidamente comprovado nos autos. 

Tais atos foram praticados durante o andamento da partida. 

Portanto, constato que a conduta do acusado é antidesportiva, 

típica e culpável. 

 
III. DO DISPOSITIVO 

 

Em relação à conduta prevista no artigo 213, do CBJD, vislumbra-

se que a aplicação da pena de multa pecuniária em valor que vise a restauração 

da ordem jurídica violada, visto que a última pena pecuniária aplicada não atingiu 

seu objetivo de punição e conscientização. 



 

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 

Sendo assim, aplico a pena pecuniária inicial no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). 

Presentes ainda circunstâncias agravantes, eis que a Equipe 

Pinheirinho é reincidente específica em situações de invasão de campo, razão 

pelo qual majoro a pena em 100%. 

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

para condenar o acusado nas sanções do artigo 213, §1º do CBJD, com 

pena definitiva da multa pecuniária no valor de R$ 1000,00 (mil reais), sendo 

reduzidos pela metade por se tratar de Equipe não profissional com base 

no Art. 182. CBJD, com prazo de 05 (cinco) dias úteis para pagamento, 

contados da publicação da presente decisão. 

Por fim, caso ocorra novamente QUALQUER ATO DE 

INVASÃO DE CAMPO POR PARTE DE INTEGRANTES DA DIRETORIA 

COMISSÃO TÉCNICO E/OU TORCEDORES A EQUIPE SERÁ EXCLUÍDA DA 

COMPETIÇÃO E ESTARÁ SUJEITA A NOVO JULGAMENTO, podendo ficar 

impedida de participar das Competições organizadas pela Liga 

Tubaronense de Futebol pelo período de 01 ano. 

Determino o imediato cumprimento do inteiro teor desta decisão, 

nos termos do artigo 133, do CBJD. 

 

Publique-se. Registre-se. Intime-se 

 

Tubarão, SC, 08 de julho de 2022. 

 

 

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

 

 

Auditor (de acordo com o relator) 

 

 

Auditor (de acordo com o relator) 


