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“Comissão Disciplinar” JUSTIÇA DESPORTIVA FEDERAÇÃO PAULISTA DE 
FUTSAL. 

Presidente: Dr. Manuk Adjamian, Vice-Presidente: Dr. Mauricio Lourenço 
Cantagallo, Auditores: Dr. Tadeu Corrêa, Dr. Jose Nilson Moreira da Cruz, Dr. 
Wilson Paulo de Pina.   

 

Sessão de julgamento do dia 07/12/2020 

Processo nº 01/2020 

Campeonato Estadual de Futsal – Divisão A-1 

Jogo: Impacto Futebol Clube X SEMEL Pinda/Grêmio União/ AA 
Ferroviária Categoria Sub 02 

 

Recorrente: Impacto Futebol Clube   

Recorrido: Comissão Disciplinar  

Abertura: Presidente – Dr. Manuk Adjamian 

Relator: Dr. Jose Nilson Moreira da Cruz 

Defensor: Dr. Enedir João Cristino – OAB/SP 76.394) - Requereu a juntada de 
prova (áudio gravado, “via App Watshapp” anexada aos autos), deferida oitiva 
do representante/técnico e testemunha do Clube demandante.  

 

ACORDÃO 



VOTOS: Relator: Dr. Jose Nilson Moreira da Cruz – Ouvido o áudio, as 

testemunhas e não tem sido interrogado o denunciado (por decisão do 

defensor). Preliminarmente, a defesa requereu a desclassificação da denuncia 

do artigo 254-A, §1º, Inciso I do CBJD, imputada pela Procuradoria para o 

artigo 250 do CBJD, caso não aceita, que fosse o atleta denunciado apenado a 

pena mínima do referido artigo. Em continuidade, postulou a defesa absolvição 

à denuncia do artigo 254 A, 1º§, Inciso II e §3º do CBJD, sob o entendimento 

de que o Denunciado não teve a intenção de agressão  a equipe de arbitragem. 

De forma excepcional, com intuito de compreender a gravidade do ocorrido, 

suscitou o relator a Presidência da Comissão Disciplinar a oitiva do 

denunciado, após a defesa pontuar sua tese, indeferido pela mesa julgadora.  

Sem a versão do atleta, o relator reconheceu a fragilidade da denuncia. Pois, a 

interpretação da palavra “não viu” enunciada várias vezes pelas testemunhas, 

inclusive no aúdio de watshapp, entoa no raciocínio deste julgador que o ato 

praticado pelo atleta não demonstra a intenção de agredir a equipe de 

arbitragem e sim um ato desrespeitoso, pela expulsão da partida. No mais, em 

plena pandemia Covid19 e face ao risco de ser punido de forma injusta pelo 

CBJD, compareceu a justiça desportiva toda comitiva (sendo a oitiva da 

Representante da equipe, a presença da testemunha ”Pai/Mãe” – e também 

Atleta da entidade desportiva)”, o que demonstra respeito ao órgão julgador. 

Diante disto, deferiu, o Nobre Relator o pedido de desclassificação artigo 

250 do CBJD, mas sendo vencido pela maioria da mesa julgadora. 

Mantida as denúncias desportivas. Portanto, vota quanto a penalidade no 

artigo 254-A, §1º , Inciso I (pena minina, 04 jogos) e artigo 254 A, 1º§, 

Inciso II e §3º do CBJD, por não entender a agressividade a equipe de 

arbitragem votou pela absolvição do atleta. 

Auditor: Dr. Mauricio Lourenço Cantagallo  – votou pela manutenção das 

denuncias imputadas ao atleta pela Procuradoria, acompanhou o relator 

quanto a penalidade no artigo 254-A, §1º , Inciso I (pena minina, 04 jogos), 

divergindo quanto à penalidade do artigo 254 A, 1º§, Inciso II e §3º do 

CBJD, condenado por maioria a 180 dias multa, reduzido a metade.  

Auditor: Dr. Tadeu Corrêa – acompanhou na integra o voto do Dr. Mauricio 

Cantagallo, por entender que defesa não provou o quanto alegado, cabível a 

penalidade aplicada e inadmissível que seja a presunção de veracidade de 

súmula declinada pela equipe de arbitragem, auferida a menor. 

Auditor: Dr. Wilson Paulo Pina, acompanhou a integra o voto do Auditor e Dr. 

Mauricio Cantagallo. 

Presidente: Dr. Manuk Adjamian – acompanhou a íntegra o Auditor e Dr. 

Mauricio Lourenço Cantagallo.  




