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DECISÃO 
 

Trata-se de Recurso interporto E.C.B. BELLA TORRES, autuado no 

Processo nº 0002650/2022, em face do E.C. FERRAGEM DO RIO, que foi 

notificado para apresentação de contrarrazões, tendo o feito tempestivamente. 

O recurso diz respeito à suposta irregularidade na participação de 

Nathan Oliveira da Silveira no jogo realizado no dia 10/07/2022, do Campeonato 

Municipal de Futebol 2022 – Taça Northon Rossano Metzelthin da Rosa. 

Como se sabe, na Administração Pública, vigoram os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Além disso, o campeonato é regido por um regulamento municipal, 

atribuindo à Secretaria Municipal de Esportes interpretar o regulamento, zelar 

por sua execução e resolver casos omissos. 

Ressalta-se que o atleta estava com três amarelos e que o atleta 

impugnado estava no banco de reservas. 

Regulamento Diz: 

Art. 23º- As punições por cartões amarelos e vermelhos serão as 

seguintes: 

 

- 3 cartões amarelos suspensão automática de um jogo. 

- 1 cartão vermelho suspensão automática de um jogo. 

§ 1º- A quantificação e o controle dos cartões recebidos, independe de 

comunicação oficial da Secretaria Municipal de Esportes, sendo de 

responsabilidade única e exclusiva das equipes disputantes da 

competição. 

 

§ 2º- A aplicação de cartão vermelho para atleta ou membro da comissão 

técnica resultará em suspensão automática por um jogo, independente 

das penas que poderão ser aplicadas pela CD da Secretaria Municipal de 

Esportes. 

 

§ 3º- A cartão amarelo e ou vermelho será sempre aplicado a pessoa física, 

independentemente da função exercida na oportunidade. 

 

§ 4º- Os cartões amarelos serão zerados ao término da primeira fase de 

todas as categorias, porém se caso o atleta receber o terceiro amarelo no 

último jogo da primeira fase o mesmo deverá cumprir um jogo na próxima 

fase. 
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Entenda-se que o atleta estava ainda com um jogo a cumprir 

conforme diz o regulamento. 

Sobre o recurso regulamento diz: 

Art. 6º- Todo relatório dos árbitros e delegados dos jogos e os 

protestos serão encaminhados e julgados pela CD (Comissão 

Disciplinar) da Secretaria Municipal de Esportes conforme o Código 

Brasileiro de Justiça Desportiva. 

 

Parágrafo Único- Todo protesto deverá ser mediante a Ofício e 

encaminhado a CD da Secretaria Municipal de Esportes junto com 

uma taxa em cheque no valor de R$ 600,00 e será devolvido no caso 

a equipe tenha ganho causa. 

 

Com base nestes pontos e verificando a irregularidade do atleta o 

Código Brasileiro de Justiça Desportiva nos diz: 

Art. 214. Incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou 

documento equivalente, atleta em situação irregular para 

participar de partida, prova ou equivalente. (Redação dada pela 

Resolução CNE nº 29 de 2009). 

PENA: perda do número máximo de pontos atribuídos a uma 

vitória no regulamento da competição, independentemente do 

resultado da partida, prova ou equivalente, e multa de R$ 100,00 

(cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (NR). 

§ 1º Para os fins deste artigo, não serão computados os pontos 

eventualmente obtidos pelo infrator. (NR). 

§ 2º O resultado da partida, prova ou equivalente será mantido, 

mas à entidade infratora não serão computados eventuais 

critérios de desempate que lhe beneficiem, constantes do 

regulamento da competição, como, entre outros, o registro da 

vitória ou de pontos marcados. (NR). 

§ 3º A entidade de prática desportiva que ainda não tiver obtido 

pontos suficientes ficará com pontos negativos. 

§ 4º Não sendo possível aplicar-se a regra prevista neste artigo em 

face da forma de disputa da competição, o infrator será excluído da 

competição. (NR). 

A legalidade significa que na gestão pública, em toda sua atividade 

funcional, estamos sujeitos aos mandamentos da lei e às exigências do bem 

comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. 

No presente caso, segue decisão que a equipe Ferragem do Rio com base no 

artigo 214 do CBJD, infringiu regulamento da Competição e aplica-se a perca 
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de pontos (3 pontos), juntamente com eliminação da competição por se tratar 

de jogo eliminatório e multa no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 

revertido para R$ 200,00 (Duzentos reais) com força do artigo 182 do CBJD. 

O valor da multa deverá ser revertido em favor da Associação dos 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, entidade sem fins lucrativos, voltada 

ao atendimento de educação especial às pessoas com deficiência intelectual 

e/ou múltipla e deficiências associativas, atuante neste Município. 

Comunique-se os interessados. 
 

 

RAFEL TEIXEIRA CAETANO 
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