
JUNTA DE JUSTIÇA DESPORTIVA  
  

COMISSÃO DISCIPLINAR DA LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL  
  

Pauta dos acórdãos da sessão de julgamento realizada no dia 08/05/2018:  
  

Processo 009/2018  

Recorrente Salto do Norte EC  

No dia 08.05.18 reuniram-se para julgamento do recurso apresentado pela equipe  

Salto do Norte EC, que fora condenada na penalidade do caput e parágrafos do artigo 214 do 

CBJD.  

No ato estavam presentes o clube Salto do Norte EC, representado por Gelson 

Troiani, e seu advogado Dr. João Ernesto Batista, e o Clube Atlético Itoupava, por meio do Sr. 

Luciano Bublitz, e o advogado Dr. Eduardo D. Do Nascimento.  

O Dr. João Ernesto Batista apresentou sustentação oral baseado no recurso  

apresentado fisicamente, e arguiu nova preliminar pela falta de pagamento dos emolumentos 

por parte do Clube Atlético Itoupava.  

Após as considerações o relator leu seu voto, afastando as preliminares de  

intempestividade, violação de requisitos do NCPC, no mérito não acatou os argumentos de 

inscrição válida pelo envio de uma lista com o nome dos atletas momentos antes da partida e 

isenção das custas que fora negado.  

A preliminar arguida na sustentação oral também foi afastada por entenderem que  

a notícia de infração apresentada pelo Clube Atlético Itoupava não se tratava de recurso a 

comissão disciplinar, mas sim uma formalização de pedido de consulta de atletas, que no site 

da Liga Blumenauense de Blumenau consta como gratuita.  

Desta forma, considerando os argumentos e o contexto, julgaram por unanimidade  

negar provimento ao recurso, mantendo a decisão anterior de perdas dos pontos e condenação 

do clube na penalidade do caput e parágrafos do artigo 214 do CBJD.   

Participaram do julgamento o Relator Auditor Waldir Zwirtes Junior e os Auditores 

Jefferson Estofele e Cleison Borges.  

  

Blumenau (SC), 08 de maio de 2018.  

  

WALDIR ZWIRTES JUNIOR  
Presidente da Comissão Disciplinar / JJD / LBF  

 

 

 

 

 

 



JUNTA DE JUSTIÇA DESPORTIVA 

 

COMISSÃO DISCIPLINAR DA LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL 

 

Processo 009/2018 

Recorrente Salto do Norte EC 

 

A pedido do procurador da parte recorrente, via telefone, publica-se neste ato o 

voto do relator, que foi lido no dia do julgamento, no qual consta todos os pontos do recurso 

apresentado. 

Já quanto aos argumentos de indeferimento da preliminar arguida na sustentação 

oral, realizada pelo procurador do recorrente, no dia do julgamento, foram explanados no 

momento do julgamento e consta no relatório do julgamento publicado dia 09.05.18. 

O procurador da Comissão Disciplinar não estava presente no julgamento por 

compromissos pessoais, entretanto o mesmo apresentou suas considerações de forma escrita 

momentos antes do julgamento. Sua manifestação não foi lida no julgamento por ter sido 

enviada por e-mail momentos antes do julgamento, manifestação esta que foi impressa e 

juntada no processo. 

Informa-se que o voto e demais documentos constam no processo físico. 

 

WALDIR ZWIRTES JUNIOR 

Presidente da Comissão Disciplinar / JJD / LBF 

 

 

Segue abaixo o voto apresentado em julgamento: 

 

Dos fatos 

A equipe Salto do Norte EC apresenta recurso contra a decisão da comissão 

disciplinar, aplicada no dia 24.04.18, em que condenou o recorrente a perda de 03 (três) pontos 

conforme previsto na penalidade do caput do artigo 214 do CBJD; (b) aplicação da multa 

equivalente a R$ 100,00 (cem reais) em desfavor do Clube Salto do Norte; (c) a perda dos 

pontos obtidos na partida de acordo com o artigo 214 §1º do CBJD. 

Sustenta em seu recurso a preliminar de intempestividade da notícia de infração 

apresentada pelo Clube Atlético Itoupava.  

Afirma que a notícia de infração viola o disposto no artigo 330 do NCPC e a 

denúncia não apresenta quais jogadores estavam irregulares ferindo o disposto nos artigos 322 

e 324 do NCPC. 



Argumenta que os atletas constavam os nomes em súmula e por isso estavam 

escritos no campeonato. 

Por fim requer a isenção das custas e emolumentos e a reforma da decisão. 

 

Da preliminar 

A equipe Salto do Norte EC apresenta em seu recurso a preliminar de 

intempestividade da notícia de infração apresentada pelo Clube Atlético Itoupava com base no 

artigo 85 do CBJD. 

Primeiramente cumpre salientar que o prazo estampado no artigo 85 do CBJD não 

se aplica ao presente caso. 

O prazo definido no referido artigo se aplica aos casos elencados no art. 84, senão 

vejamos: 

Art. 84. O pedido de impugnação deverá ser dirigido ao Presidente do 

Tribunal (STJD ou TJD), em duas vias devidamente assinadas pelo 

impugnante ou por procurador com poderes especiais, acompanhado dos 

documentos que comprovem os fatos alegados e da prova do pagamento 

CBJD Notas 62 dos emolumentos, limitado às seguintes hipóteses 38 : 

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

I - modificação de resultado; (Incluído pela Resolução CNE nº 11 de 2006 e 

Resolução CNE nº 13 de 2006) 

II - anulação de partida, prova ou equivalente. (Incluído pela Resolução CNE 

nº 11 de 2006 e Resolução CNE nº 13 de 2006) 

O presente caso não se trata de impugnação de partida, trata-se na verdade de 

aplicação de infração elencada no art. 214 do CBJD. 

Portanto, o prazo elencado no art. 85 do CBJD não se aplica ao presente caso. 

Desta forma, afasta-se a preliminar de intempestividade arguida no recurso 

apresentado. 

 

Do mérito  

O recurso apresentado afirma que a notícia de infração viola o disposto no artigo 

330 do NCPC e a denúncia não apresenta quais jogadores estavam irregulares ferindo o 

disposto nos artigos 322 e 324 do NCPC. 

Entretanto os argumentos de violação ao NCPC devem ser afastados do presente 

caso. 

A notícia de infração foi justamente a formalização de um pedido de investigação 

realizado pelo clube prejudicado com a conduta praticada pelo próprio recorrente, com isso não 

há que se exigir que a petição contendo o pedido de investigação de infração seja formalizada 

com base em artigos do Código de Processo Civil. 



Já quanto a denúncia não apresentar o nome do jogador irregular e supostamente 

estar ferindo os artigos 322 e 324 do NCPC, necessário se faz observar que, como se trata da 

primeira rodada, primeira partida, início do campeonato, a denúncia foi apresentada contra o 

clube recorrente que escalou todos os jogadores de forma irregular. 

Vale dizer, nenhum jogador estava inscrito devidamente no campeonato e é 

totalmente desnecessário colocar nome individual na denúncia contra o clube. 

Analisando os autos verifica-se que a inscrição, de todos os atletas que jogaram o 

primeiro jogo, foi realizada no dia 19 de março de 2018, ou seja, após o prazo destinado a 

inscrição para o primeiro jogo. 

Vale dizer, todos os atletas da equipe recorrente jogaram o primeiro jogo de forma 

irregular, inscritos após o prazo de inscrição dos atletas. 

Importante ressaltar ainda que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva descreve 

os seguintes princípios basilares da justiça desportiva: 

 

Art. 2º A interpretação e aplicação deste Código observará os seguintes 

princípios, sem prejuízo de outros: (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 

de 2009). 

I - ampla defesa; 

II - celeridade; 

III - contraditório; 

IV - economia processual; 

V - impessoalidade; 

VI - independência; 

VII - legalidade; 

VIII - moralidade; 

IX - motivação; 

X - oficialidade; 

XI - oralidade; 

XII - proporcionalidade; 

XIII - publicidade; 

XIV - razoabilidade; 

XV - devido processo legal; (AC). 

XVI - tipicidade desportiva; (AC). 



XVII - prevalência, continuidade e estabilidade das competições (pro 

competitione); 

XVIII - espírito desportivo (fair play). (AC). 

 

Ainda sobre os atos, o CBJD, em seu art. 36 diz que: 

 

Art. 36. Os atos do processo desportivo não dependem de forma determinada 

senão quando este Código expressamente o exigir, reputando-se válidos os 

que, realizados de outro modo, atendam à sua finalidade essencial. 

Portanto, afasta-se os argumentos de falta de preenchimento de requisitos 

elencados no código de processo civil. 

 

Argumenta o recorrente que os atletas do clube constavam os nomes em súmula e 

por isso estavam devidamente escritos no campeonato. 

Entretanto não procede tais argumentos. 

O regulamento da competição prevê a entrega de documentos como forma de 

inscrever os atletas na competição. 

Enviar uma lista simples, apenas com os nomes dos atletas, não efetiva a inscrição 

dos jogadores na competição, tal procedimento somente visa uma praticidade para a 

organização, agilizar o trabalho da organização. 

Como o regulamento prevê a entrega de documentos, principalmente para provar o 

preenchimento dos requisitos exigidos no regulamento, para confirmar se os atletas estão aptos 

a competir, uma simples lista contendo nome completo não deve ser considerada inscrição 

válida do campeonato. 

Frisa-se que para competir de forma regular, necessário se faz a apresentação dos 

documentos mencionados no regulamento para que fosse efetivada a inscrição, assim como 

necessário se faz o envio da documentação dentro do prazo estipulado no regulamento da 

competição, o que não ocorreu no presente caso. 

Houve no presente caso o envio de uma lista de atletas antes do jogo, mas essa lista 

foi enviada ainda fora do prazo de inscrição, o que revela mais uma vez que a decisão anterior 

da comissão disciplinar foi tomada de forma correta. 

Assim, claramente comprovado que os atletas participaram da primeira rodada da 

competição de forma irregular, o que permite a penalização ao clube que os representam. 

Portanto, devidamente comprovado nos autos que os documentos dos atletas foram 

enviados após a realização da primeira partida, entende-se que os atletas estavam irregulares 

para o jogo da primeira partida da competição. 

 



Por fim requer a isenção das custas e emolumentos. 

A isenção elencada no § 3 do artigo 50, da Lei 9615/98, trata-se para atletas e no 

presente caso envolve um clube, por isso a isenção mencionada não aplica ao presente caso. 

Tendo em vista a falta de comprovante da hipossuficiência do clube, rejeita-se o 

pedido de isenção das custas e emolumentos. 

 

Conclusão 

Levando em consideração os argumentos acima, voto por negar provimento ao 

recurso, mantendo a penalidade aplicada no julgamento anterior nos seus próprios 

fundamentos. 

É como Voto. 

 

WALDIR ZWIRTES JUNIOR 

Presidente da Comissão Disciplinar / JJD / LBF 

 


