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RECURSO VOLUNTÁRIO 
RECORRENTE: DANILO ROMÁRIO DIAS – ATLETA 
                           BORÚSSIA – EQUIPE 
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EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. 
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE 
DECISÃO OUTRORA TOMADA PELA 
COMISSÃO  DISCIPLINAR; 
CONHECIMENTO E PROVIMENTO 
DO RECURSO VOLUNTÁRIO 
IMPETRADO, CUMINANDO COM O 
RETORNO DA EQUIPE “BORUSSIA” 
À COMPETIÇÃO, FACE AS 
DECISÕES ATACADAS, TOMADAS 
SEM A OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÌPIOS CONSTITUCIONAIS DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL,DO  
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA. RECONHECIMENTO DE 
NULIDADE. REFORMA DA DECISÃO 
PARA AFASTAR PENALIDADE 
APLICADA AO ATLETA, DANILO 
ROMÁRIO DIAS E AO BORÚSSIA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO 
 
 
Trata-se na origem de RECURSO VOLUNTÁRIO, impetrado pelo Requerente BORÚSSIA, na 

pessoa de seu atleta DAMILO ROMÁRIO DIAS, perante a Comissão Disciplinar de Justiça 

Desportiva da F7-Lafaiete contra Decisão Tomada pela citada Comissão em Processo 

Disciplinar, inerente à partida Borússia X Romanos, realizada no dia  03/04/2022, válida pela 
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Summer Cup  Lafaiete – Masculino Adulto. 

 

Não adentrando no Prazo estipulado pelo Regulamento, Nota-se a Tempestividade do Recurso 

e o devido Preparo.  

 

 

Na partida supra citada, o a Atleta, Danilo Romário,  se envolveu em uma confusão aos 29,20 

minutos de jogo, após um dividida de bola entre dois atletas adversários, que cairam ao solo, 

ato contínuo começaram a se estranharem, conforme relatório da Equipe de Arbitragem. Neste 

momento, continua o relatório, o Sr. Danilo Romário  veio do fundo da quadra e desferiu socos 

no peito de seu adversário, com as duas mão fechadas, dizendo que estava separando a 

confusão. 

 

Sendo Assim, face o relatório do Árbitro da Partida, o Atleta  foi julgado e apenado com a 

SUSPENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO, de todos os eventos da F7-Lafaiete (Nota 

Oficial 02/2022 – íten 1), em sessao de Julgamento realizada no dia 08 de abril do corrente ano. 

 

No dia 17/04/2022, o Atleta Danilo Romário, atuou,  participando de jogo Borússia x 

Olympique de Manel , uma vez que ainda que havia sido julgado e apenado com  a 

Suspensão por Tempo Indeterminado, em tese, portanto não teria condições de jogo,  diante 

de um pedido do Borússia, ao Presidente da F7 Lafaiete, sob alegação que haveria provas que 

inocentaria o Atleta, lhe concedeu a Tutela Antecipada, liberando-o para o jogo e marcando a 

análise do feito para o dia 22 de abril. Nota Oficial 03/2022. 

 

Na sessão de julgamento, conforme se depreende da Ata datada de 23/04/2022, foi analisado a 

Tutela Antecipada (Efeito Suspensivo), concedida ao Sr. DANILO ROMÁRIO DIAS,se fazendo 

presente representantes da F7 Lafaiete a Senhora Natane Dias, representante do Borússia, 

entre outros. Na sessão a Ilustre representante do Borússia, alegou não ter provas,  para 

apresentar, e de viva voz, informou que o Atleta Danilo Romário do Borússia, não havia sido 

intimado para a sessão de julgamento, que terminou com sua suspensão por tempo 

indeterminado. Fato este rechassado pela mesa julgadora, lhe mostrando a citação com ciênte 

das equipes.  
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Ao final do julgamento, decidiu-se pela manutenção da pena de SUSPENSÃO POR TEMPO 

INDERMINADO, aplicada ao Sr. Danilo Romário Dias, e remarcação da partida BORÚSSIA X 

OLYMPIQUE DE MANEL, para data futura, sendo CASSADA a TUTELA ANTECIPADA 

concedida pelo Presidente da F7Lafaeiete ao Atleta supra citado. Conforme se vê na Ata do 

Julgamento e na Nota Oficial 04/2022. 

 

Neste interim, no dia 22/04/2022, o Olympique de Manel, protocolu junto a F7 Lafaeite, pedido 

formal de anulação da citada partida, realizada no dia 21/04/2022, sob a alegação de que o 

Atleta Danilo Romário, havia atuado sem condições de Jogo. Fato este sem objeto, visto que o 

Julgamento do Efeito Suspensivo estava em curso, uma vez que havia convocação para 

julgamento. 

 

A F7-Lafaiete determinou o adiamento da partida subsequente do Borússia, até que se 

resolvesse o jogo pendente, face o julgamento marcado – (Nota Oiciail 05/2022). 

Após as decisões emanadas do Julgamento, o  BORUSSIA, não compareceu ao jogo previsto 

para o dia 24/04/22 às 15:00h na ARENA F7 LAFAIETE, e a Coordenação do Certame aplicou-lhe 

as penas previstas no artigo 8º do Regulamento Geral, o que lhe custou a eliminação do torneio. 

 

Esse é o relatório. 

 
 
 
 
VOTO 

 

De início, destaco que a diretoria da F7 Lafaiete, demonstra abnegação e esmero ao realizar 

diversas competições, como forma de levar o lazer e uma boa sáúde aos atletas e munícipes de 

Conselheiro Lafaiete. 

EMENTA: “O Princípio do Devido Processo Legal, do 

Contraditório e Ampla Defesa PREVALECE sobre 

RESOLUÇÃO editada cujo teor fere Direito Líquido e 

Certo. 

 
Feita essa breve introdução, e após análise da belíssima Peça Recursal, redigida a duas mãos 
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pelos Rábulas, Drs. Evilyn Rodrigues da Silva e Camila de Cássia Batista, aos quais, 

despenso meus sinceros votos de  alegria em saber que temos abnegados que se prestam a 

dispensar um tempo em prol deste Desporto, “Futebol”, seja ele amador ou profissional, 

parabens. 

Isto posto, não vislumbro direito líquido e certo ao Borússia, ante os fastos alegados no Recurso 

Voluntário. 

 

Dos Recursos na Competição Organizada pela F7 Lafaiete 

Regulamento Geral – Dos Recursos  

. 

§ 09º - Os recursos dos processos julgados pela Comissão Disciplinar da 
LIGA F7 LAFAIETE deverão ser enviados para o e-mail 
f7lafaiete@gmail.com no prazo de 24 horas a contar da data de 
divulgação da súmula, assinados pelo representante da equipe, e 
acompanhados do comprovante de pagamento da taxa de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais), sob pena de deserção. Valor esse que 
deve ser depositado aos cuidados da empresa BRENO GERALDO 
ALVES BONTEMPO - ME, CNPJ: 10.851.317/0001-95, Banco Santander 
, AG 4449, CC 13001532-2. 

 

Regulamento Geral - Das punições a serem  aplicadas na competição organizada pela F7 

Lafaiete 

SERÃO APLICADAS AS SEGUINTES PENALIDADES: 

I - Desrespeitar e reclamar através de gestos ou palavras, ofender 
moralmente oficiais de arbitragem, delegados, membros da LIGA F7 LAFAIETE. Suspensão: 01 
a 03 Jogos 

 
II – Pratica ou tentativa de chegar às vias de fatos contra os oficiais de 

arbitragem, delegados, membros da LIGA F7 LAFAIETE, legais ou nomeados por ela, contra 
companheiros de equipe ou componente de equipe adversária. Suspensão: Exclusão das 
competições da F7 LAFAIETE. 

 
III - Assumir nas praças de desportos, atitude inconveniente ou contrária 

à moral desportiva, em relação a componentes de sua equipe ou da adversária, bem como em 
relação à entidade organizadora e seus dirigentes. Suspensão: 03 a 08 Jogos 

 
IV – Invadir o campo antes, durante, no intervalo ou depois do jogo, com o 

propósito de ofender, discutir, tirar satisfações com os oficiais de arbitragem, delegado, membros 
da LIGA F7 LAFAIETE, legais ou nomeados por ela. Suspensão: Exclusão das competições 
da F7 LAFAIETE. 

 

mailto:f7lafaiete@gmail.com
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V  – Proceder de forma desleal ou inconveniente durante a 

competição.Suspensão: 01 a 03 jogos. 

 
VI – Dirigir-se aos oficiais após o jogo terminado ainda dentro do campo, 

para reclamações, satisfações ou atitudes antidesportivas, de maneira hostil ou desrespeitosa. 
Suspensão: 02 a Exclusão das competições da F7 LAFAIETE. 

 
VII – Abandono da partida pela equipe antes do tempo regulamentar: 

Eliminação, suspensão de 10 Jogos e multa de R$ 100,00(cem reais) por atleta inscrito; 

VIII - Falsificar no todo ou em parte, documento público ou particular, 
omitir declaração que nele deveria constar, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 
que deveria ser escrita, para o fim de obter vantagem ou mesmo usá-la no Campeonato. 
Suspensão de 20 Jogos, além das previstas na Legislação Penal. 
 

 
Regulamento Geral -   Das Disposições gerais  

Artigo 14º - Disposições constantes no Regulamento Geral das 
Competições (RGC) da LIGA F7 LAFAIETE, ficando as equipes e atletas 
disputantes deste campeonato obrigadas a cumpri-lo. 

 

Com efeito, é mandatório a observância os princípios gerais do direito, consoante se observa 

dos princípios norteadores para interpretação dos Artigos e Incisos  do CBJD, sempre primando 

pelop constante no artigo 2º, incisos I (ampla defesa), III (contraditório), VII (legalidade), XV 

(devido processo legal) e artigo 34, do CBJD, uma vez que a pena aplicada na origem dos fatos 

em tela, ao Atleta Danilo Romário Dias, se deu em Julgamento, que seguiu os trâmites oriundos 

do CBJD, em consonância com os ditames contidos no Regulamento da competição, que temm 

força de Lei, respaudo no CBJD, e figura como acordo entre as partes, e deverão ser cumpridos 

integralmente. 

Dispõe o Estatuto do Torcedor, em seu art. 5º¹, que as entidades de 

administração deverão publicar em seu site a íntegra do regulamento da 

competição, bem como sua tabela, contendo as partidas que serão 

realizadas, com especificação de sua data, local e horário, por ser um 

direito do torcedor a publicidade e transparência na organização das 

competições. 

Portanto, todos os atos, e normas das competições estão publicadas para aquele que participa e 

tiver o interesse em cumpri-las ou tomar ciência das mesmas. 

Quanto a Citação e as devidas publicações, não cabe razão às Nobres representantes do 
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Borússia, pelo simples fato da Intimação esta rubricada pelos representantes das Equipes 

envolvidas naquele julgamento. Portanto não se pode alegar que o Atleta o seu representante o 

Borússia, não sabiam, oun não lhe foram dados a oportunidade de defesa. 

 

Cópia do documento: 

 

Grifo nosso 

 
 
Todavia, como se viu dos autos, ha alegação de que não  foi dada a oportunidade ao 

Requerente para exercer o contraditório e ampla defesa, o que seria suficiente para se 

reconhecer a nulidade do ato questionado. Ademais, e com a devida vênia ao entendimento dos 

autores da peça Recursal, discordo do entendimento de que o Atleta não pode exercer sua 

defesa. Pois o Representante Legal para sua defesa, no caso em tela seria o Borússia, através  

de sua diretoria, que deu o ciênte na Nota Oficial. 
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Os atos devem ser praticados sempre de forma clara, impessoal, razoável, fundamentado, 

observando-se os princípios e dispositivos legais a fim de se evitar o cometimento de 

arbitrariedades e injustiças. Aos destinatários, deve ser concedido o direito ao devido processo 

legal e observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, porem O borússia ao tomar 

ciência do Julgamento deveria ter comparecido para exercer seu direito e o de seu alteta, não o 

deixando a REVEL, como o fez. 

 
Nesse contexto ainda, e avocando a competência para essa Comissão ,  em ap l i ca r  a  

pena  de  SUPENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO,  v is to  o  Re la tó r io  do  

Arb i t ro  e  a  ausênc ia  de  De fesa ,  po r  escr i t o  ou  por  sus ten tação  o ra l ,  sendo -

lhe  ap l icado  uma pena  com base  no  A r t i go  Artig 7º, § 07º, incisos. O que tem 

amparo legal para a Comissão, visto que o Regulamento é de Conhecimento de Todos os 

participantes e acodado entre as partes em cumprí-lo, sob pena de desligamento da 

competioção. 

 
Como bem destacado pelo Requerente, tentanto indizir ao julgador, ver  aberração, na Cassação 

da Tutela Antecipada, na anulação da partida e na remarcação da mesma, dizendo não haver 

supedãneo jurídico para tais decisões: 

“Não bastasse isso, destaca-se o ABSURDO 

PROPOSTO PELA LIGA: A PENALIDADE IMPOSTA 

EXTRAPOLA A FIGURA DO ATLETA E AFETA, 

DIRETAMENTE, A RECORRENTE – EQUIPE 

BORÚSSIA.” (Trexo do RecursoVoluntário 

impetrado)  

 

Porem ouso discordar dos eminentes Drs., visto que a Antecipação de Tutela, a meu mísero 

talante, foi concedida pelo Presidente da F7 Lafaiete, atraves de um “drible” feito pelo Borússia, 

que alegou ter provas da inocência do Atleta. Levando ao erro, por esmero, o Presidente que 

diante do fumus boni iuris e periculum in mora, concedeu a Antecipação de Tutela, o que 

permitiu que o Atleta Jogasse, e ainda marcasse o derradeiro gol que deu a vitória ao Borússia. 

Porem na data seguinte, o Borússia não apresentou as Provas alegadas, desviando-se para a 

falta de contraditório e ampla defesa, fato este já rechassado, face o “ciênte” do representante, 

no Edital de Convocação. Entende-se que o Borússia, induziu o Presidente ao erro, emitindo na 
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boa fé a Nota de Efeito Suspensivo. 

Devendo a Comissão, analisar a situação do Representante do Borússia, que omitiu 

informações, alegou ter provas da inocência do atleta, quando não as tinha, visto que o Diplona 

Legal CBJD, traz tal dispositivo .  

 

Art. 235. Atestar ou certificar falsamente, em razão da função, fato ou 

circunstância que habilite atleta a obter registro, condição de jogo, 

inscrição, transferência ou qualquer vantagem indevida. PENA: multa, de 

R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), suspensão de 

cento e oitenta a setecentos e vinte dias e eliminação no caso de 

reincidência. (NR) grifo nosso. 

 

Quanto a anulação da partida, em questão, vislumbro a acertiva na Comissão Disciplinar, visto 

que a TUTELA ANTECIPADA, foi concedida, face um embrólio, causado pelo Borússia, que 

prometeu apresentar provas, porem não as tinha, sendo passivo o entendimento do Legislador 

do CBJD. 

Art. 243-A. Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com 

o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. 

(Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009).  

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

mil reais), e suspensão de seis a doze partidas, provas ou equivalentes, 

se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro 

da comissão técnica, ou pelo prazo de cento e oitenta a trezentos e 

sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida 

a este Código; no caso de reincidência, a pena será de eliminação. 

(Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009).  

Parágrafo único. Se do procedimento atingir-se o resultado 

pretendido, o órgão judicante poderá anular a partida, prova ou 

equivalente, e as penas serão de multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 

100.000,00 (cem mil reais), e suspensão de doze a vinte e quatro 

partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se 

suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, ou pelo 

prazo de trezentos e sessenta a setecentos e vinte dias, se praticada por 
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qualquer outra pessoa natural submetida a este Código; no caso de 

reincidência, a pena será de eliminação. (Incluído pela Resolução CNE nº 

29 de 2009) 

Quanto ao WO (Não comparecimento do Borússia) ao jogo remarcado,  a pena de exclusão esta 

capitulada no Artigo 8º do Regulamento da Competição, corroborando com o ditame previsto no 

CBJD, que prevê que o REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO definirá as normas para este ilícito. 

 

CBJD - Art. 204. Abandonar a disputa de campeonato, torneio ou equivalente, da 

respectiva modalidade, após o seu início. PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) 

a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo as consequências desportivas 

decorrentes do abandono dirimidas pelo respectivo regulamento. (NR).  

 

Regulamento Geral F7-Lafaiete -   Do WOs  

 
Artigo 08º - A equipe que perder uma partida por WO, ou desistir da 
competição, será eliminada automaticamente da competição, ficando 
todos os seus resultados anteriores e posteriores em 02 X 00, a favor do 
adversário, além de seus jogadores serem suspensos e multados em R$ 
100,00 cada atleta. A equipe que perder por W.O ficara suspensa de 
atuar na LIGA F7 LAFAIETE por um período mínimo de 1 ano e multada 
em R$ 500,00 para voltar a atuar na LIGA F7 LAFAIETE. A equipe presente 
pagará a sua taxa normalmente e poderá utilizar ou não o horário 
como bem entender. 

 

Dito isso e, mais do que consta dos autos, NÃO conheço e NÃO dou provimento ao recurso do 

Requerente para, além das alegações e pedidos auferidos, em razão de restar sim provado a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, NÃO se vislumbra fato ou ato 

que possam mercer o reconhecimento da nulidade do Julgamento de Danilo Romário, 

Antecipação de Tutela, Cassação do Efeito Suspensivo, Anulação da Partida e Remarcação de 

nova partida, o não comparecimeto do Burússia, a “revelia da lei”, cuminando com sua 

eliminação Sumária, por vias do REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO. 

 
PARTE DISPOSITIVA 

 
 
Pelo exposto, NÃO DOU PROVIMENTO ao recurso do Requerente para reconhecer a 

MANUTENÇÃO da pena aplicada ao Atleta Danilo Romário Dias, Cassação da Tutela 
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Antecipada, Anulação da Partida, com sua remarcação e a MANUTENÇÃO da pena aplicada 

de eliminação do Borússia da Competição, exortando aos Times, Coordenadores, Arbitros e 

Dirigentes,  dos Certames coordenados pela F7 Lafaiete, mas esmero no trato com o Futebol, e 

aos atletas, menos violência e mais espetáculo. 

 
RESULTADO: 

 
 
ACORDAM 

 
 

Igarapé/MG,  28 de abril de 2022. 
 
 

 

Almir Evaristo Vitorino  

Auditor Relator aDoc do 
Comissão Disciplinar F7-

Lafaeite 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                     

 


