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PROCESSO 075/2021 

ASSUNTO: NOTICIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR 
DENUNCIANTE: MARANHÃO ATLETICO CLUBE - MAC 
DENUNCIADO: CORDINO ESPORTE CLUBE 

EMENTA: AFRONTA AO DISPOSTO NO ART 214 
CBJD. FAZER CONSTAR NA SÚMULA ATLETA 
EM CONDIÇÃO IRREGULAR. 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). 

ACÓRDÃO 

1 . RELATÓRIO 

 

Cuida-se de Noticia de Infração Disciplinar apresentada pelo 
Maranhão Atlético Clube – MAC filiado à Federação Maranhense de futebol – FMF, 
em face do CORDINO ESPORTE CLUBE.  

Na referida Notícia, o denunciante aduziu que tem legítimo 
interesse em apresentar aquela notícia de infração em desfavor do CORDINO 
ESPORTE CLUBE, uma vez que ambos são clubes participantes do CAMPEONATO 
MARANHENSE DE FUTEBOL profissional 2021 – série B, e que o campeão e vice-
campeão terão acesso à série A no ano de 2022. 

Seguiu dizendo que o MAC tem a melhor campanha da série B 
e está disputando a fase semifinal da competição – grupo 03, juntamente com o 
Cordino esporte clube, tendo a partida de ida sido realizada no dia 16/10/2021 e a 
volta para o dia 23/10/2021. 

Disse ainda, que os referidos clubes disputam diretamente vaga 
nas finais da competição e consequentemente o acesso à séria A no ano de 2022. 

Detalhou que as partidas das semifinais estavam marcadas para 
o dia 07/10/2021, sendo alteradas no dia 10/10/2021 pela Vice-Presidência de 
Competições ao emitir um INFORMATIVO DE MODIFICAÇÃO DE TABELA, 
remarcando a partida entre CORDINO x MAC para o dia 16/10/2021, justificando como 
motivo da alteração o comum acordo entre os representantes dos clubes. 

Aduziu ainda o denunciante, que não concordou com a mudança 
das datas previamente designadas de 10/10/2021 para 16/10/2021, que a Vice-
Presidência de competições não apresentou nenhum documento oficial de 
consentimento do Denunciante, bem como dos outros 3 (três) clubes 
envolvidos/interessados, não demonstrando assim que os mesmos teriam concordado 
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com a mudança do regulamento do campeonato, principalmente no que diz respeito 
à inscrições de novos atletas. 

Por fim requereu à Procuradoria a propositura da denúncia junto 
a esta comissão disciplinar em desfavor do CORDINO ESPORTE CLUBE por ter 
infringido o artigo 214 §1o e 2o do CBJD c/c artigo 5o, § 1o do Regulamento Especifico 
do campeonato Maranhense de Futebol Profissional, serie B 2021. 

Às fl., 29, os autos foram concluso ao Procurador Geral do 
Tribunal de Justiça Desportista/MA, Dr. Edno Marques, que recebeu a NOTICIA DE 
INFRAÇÃO e determinou o encaminhamento ao Procurador de Plantão da Comissão 
disciplinar.  

Por sua vez o Procurador de Plantão Dr. João Francisco solicitou 
ao Vice-Presidente de Competições da FMF que remetesse a Ata de Reunião do 
Conselho Arbitral ou qualquer instrumento capaz de autorizar a decisão de alterar a 
data das semifinais do campeonato maranhense de futebol profissional serie B, ano 
2021, do dia 10 de outubro para o dia 16 de outubro de 2021. 

Em resposta o Sr. Hans Nina remeteu informações, fls. 33. 

O Procurador apresentou denúncia assegurando que a Vice-
Presidência de competições da FMF não informou aos clubes se a mudança da tabela 
dos jogos implicaria na alteração das datas para inscrição de novos atletas, além de 
não reunir o conselho arbitral, ou seja, sem instrumento válido ou mesmo que tivesse 
previsão processual.  

Requerendo o recebimento da denúncia para punir o CORDINO 
ESPORTE CLUBE por inflação ao disposto no artigo 214 do CBJD, bem como sua 
citação para apresentar defesa. 

O Presidente da Comissão Disciplinar Dr. Werbron Guimarães 
recebeu a denúncia, requerendo à secretaria para designar dia e hora para sessão de 
instrução de julgamento. 

Às fls. 42 a Federação Maranhense de Futebol manifestou-se no 
pleito requerendo a imediata retirada de pauta de julgamento deste processo. 

Em decisão interlocutória o Presidente dessa Comissão 
Disciplinar, monocraticamente, retirou os autos de pauta da sessão agendada para o 
dia 19/11/2021, remetendo-os para a Procuradoria. 

Houve manifestação do denunciado Cordino E.C, alegando 
inadequação da via eleita, requerendo o arquivamento da denúncia sem resolução do 
mérito, requerendo também a inclusão da FMF/MA na presente demanda, 
encaminhamento do processo ao TJD/MA, e no mérito requereu a absolvição do 
denunciado. 

 

Era o relatório. 
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2. VOTO 

Em que pese esta NOTICIA DE INFRAÇÃO ter sido apensada 
ao MANDADO DE GARANTIA (proc. 11/2021) que tramita no Tribunal de Justiça 
Desportiva/MA, os fatos não se correlacionam, pois conforme julgamento naquele Eg. 
Tribunal foi decidido, em sede de preliminar, que não existe a conexão dos dois 
processos. Via disso, este processo retornou à Comissão Disciplinar com os devidos 
saneamentos para a apuração da denúncia oferecida quanto a irregularidade da 
condição de jogo dos atletas do Cordino E.C que se utilizou da prorrogação da partida 
para inscrever 5 (cinco) novos atletas, estando pronto para julgamento.  

Aclara-se ainda que o Mandado de Garantia retro mencionado 
ainda não transitou em julgado naquele Eg. Tribunal. 

Importa destacar, que no entendimento unanime dos auditores 
nada tem em comum o aquele Mandado de Garantia com esta Notícia de Infração. Os 
fatos não se cruzam, para dirimir as dúvidas, pois aqui o denunciante é o M.A.C e o 
denunciado é o CORDINO ESPORTE CLUBE para apuração do fiel cumprimento do 
Regulamento Geral da Competição. 

Em virtude disso, rejeito as preliminares arguidas pelo 
denunciado CORDINO ESPORTE CLUBE. 

Conforme está bastante cristalino não resta qualquer dúvida 
acerca de que o ato da FMF não nos cabe apreciar e sim a condição de jogo dos 
atletas inscritos por último pelo denunciado.  

Como bem traz o CBJD em seu artigo 214, in verbis: 

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). 

O que nos causa espécie na presente demanda é que das 4 
equipes envolvidas nas disputas da semifinal, somente o Cordino E.C. contratou 
novos atletas, contudo, não consta nos autos, sequer o “aceite” do denunciado. 
Percebam que em tempos midiáticos uma alteração de Campeonato teria as 
ferramentas virtuais necessárias para a supressão do encontro físico, porém, não 
consta nos autos qualquer prova de que houve uma atitude autorizativa de mudança 
de regulamento/tabela, portanto o voto é na direção dos termos da denúncia que não 
foi combatida por nenhum instrumento capaz de alterar os seus termos. 

Como é cediço essas práticas não profissionais não cabem no 
Futebol profissional, pois só macula o seguimento e todos os órgão arteriais que 
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compõem a Confederada. Restando evidente que o Cordino E.C. logrou vantagem na 
atitude desautorizada, ao utilizar-se de atletas sem condições de jogo na partida da 
semi final. 

Ademais na oportunidade em que a Federação foi provocada 
pela D. Procuradoria, esta não trouxe aos autos provas suficientes para contrapor o 
aventado na denúncia. Ateve-se somente a informar que: 

(...), não há previsão de realização de Conselho Arbitral para 
elaboração e/ou alteração de tabela, e que a DCO realizou consultas aos 
representantes dos clubes integrantes da competição, ante e após a realização da 
Rodada 7 da primeira fase (classificatória), havendo concordância geral, no que se 
refere às semifinais. (...). 

No caso em questão, corroborando com o entendimento do 
Procurador de Plantão, a Federação Maranhense de Futebol, por intermédio de seu 
Vice-Presidente de Competições, extrapolou seus limites ao modificar, sem motivo 
justificável, a tabela do campeonato, transferindo o início da segunda fase, 
previamente definida, do dia 10 de outubro de 2021, para o dia 16.10.2021 e com isso 
modificou também Regulamento da Competição ao alterar o prazo para novas 
inscrições de jogadores, o que não é permitido pela legislação desportiva. 

Resta cabalmente demonstrado nos autos, que o denunciado 
não juntou ao processo o instrumento do qual se valeu para a realização de novas 
inscrições, bem como o instrumento do qual foi informado da mudança da tabela dos 
jogos do restante do campeonato com a devida permissão de novas inscrições, 
destarte tinha plantel suficiente para estar em campo a exemplo do que vinha fazendo 
nas partidas anteriores, o que fulmina a alteração por caso fortuito e de força maior e 
nos leva a entender que tais instrumentos autorizativos não existem ou existiram.   

A Carta Política em vigor, em seu art. 37, constitucionalizou a 
moralidade, cognada com a publicidade dos atos e decisões administrativos. Esta, a 
publicidade, é mero corolário daquela. Sem a obrigatoriedade da publicação 
daquilo que realiza a Administração, seriam embalde, não só a juridicização da 
moralidade, elevada, agora, à condição de princípio constitucional, como 
inúmeras outras providências e um verdadeiro instrumental de natureza 
processual postos à disposição da sociedade, a que a Constituição Federal 
erige em fiscal da atividade administrativa.  

Os princípios são fundamentos de uma norma jurídica; eles dão 
sentido às regras. Os princípios suprem lacunas e dão norte à aplicação das normas 
aos fatos concretos. 

Miguel Reale afirma que “princípios são enunciações 
normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do 
ordenamento jurídico, a aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas 
normas. São verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais 
admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por 
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motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos 
pelas necessidades da pesquisa e da práxis“[1]. 

Neste sentido, os princípios estabelecem certas limitações, 
fornecem diretrizes que embasam a criação das normas e sua aplicação ao caso 
concreto, visando sua correta compreensão e interpretação. Princípios constituem, 
portanto, norma fundamental e geral de um sistema. 

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva elenca os princípios 
da Justiça Desportiva em seu artigo 2º[2]. São eles: 

Art. 2º A interpretação e aplicação deste 
Código observará os seguintes princípios, sem prejuízo de outros: 

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; 
XVI — tipicidade desportiva; 
XVII — prevalência, continuidade e 

estabilidade das competições (pro competitione); 
XVIII — espírito desportivo (fair play). 

Nota-se que muitos dos princípios elencados acima são 
conhecidos no Processo Civil, Direito Constitucional e Administrativo e, obviamente, 
sua observação é essencial no âmbito esportivo. Exemplos são o princípio da ampla 
defesa, contraditório, impessoalidade, economia processual, legalidade, moralidade, 
independência, publicidade, proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal 
e tipicidade. 

Além dos princípios elencados acima, há também quatro 
princípios intrínsecos do Direito Processual Desportivo, que destaca Scheyla Althoff 
Decat[3]. São princípios que, apesar de não estar explicitados na legislação 
processual desportiva, são aplicados ostensivamente na prática, constituindo 
verdadeiras normas jurídicas, ainda mais considerando que o costume também é 
fonte do direito. Portanto, mesmo implícitos, são princípios de obrigatória observância, 
vinculantes e que impõe deveres. São eles: 

https://leiemcampo.com.br/os-principios-da-justica-desportiva/#_ftn1
https://leiemcampo.com.br/os-principios-da-justica-desportiva/#_ftn2
https://leiemcampo.com.br/os-principios-da-justica-desportiva/#_ftn3
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 Princípio da verdade real: os auditores devem buscar basear seus julgamentos 
em fatos como ocorreram na realidade. Os auditores podem até solicitar 
diligências para dirimir quaisquer dúvidas que permaneçam acerca de um 
determinado caso antes de proferir sua decisão. Para tanto, adia-se o 
julgamento, observando-se, contudo, o princípio da celeridade. 

 Princípio da transparência: Os atos processuais da justiça desportiva são 
públicos: o edital das audiências de julgamento é publicado com dias de 
antecedência e as comissões se reúnem de portas abertas, salvo exceções 
previstas em lei. 

 Princípio da informalidade: o processo desportivo não observa formalidades 
como o processo comum, o que ajuda no alcance de seus objetivos, em 
especial em observância ao princípio da celeridade. Não obstante, a 
informalidade não deve obstar a ampla defesa e o contraditório, prejudicando 
de qualquer forma as partes. 

 Princípio do impulso oficial: é incumbência do órgão jurisdicional desportivo 
mover o processo de fase a fase até a decisão final, em contraste com o que 
ocorre no processo civil, por exemplo. É um princípio que dá suporte à 
celeridade já que é interesse da justiça desportiva a rápida e eficaz solução das 
demandas. 

Como vimos, os princípios têm papel fundamental na tomada 
de decisão dos Auditores da Justiça Desportiva. Contudo, alerta Marcelo Jucá[4], “não 
é razoável afastar a vontade do legislador na aplicação da norma. (…) A vontade do 
intérprete não pode servir como uma carta branca para que ele aplique o sentido que 
quiser na ocasião da aplicação da lei ao caso concreto”. 

É imperioso ressaltar, que o Denunciado não juntou qualquer 
prova válida de que teria sido autorizado a inscrever novos atletas, pelo menos não 
consigo extrair tal informação nos autos. Até o “aceite” dos demais envolvidos naquela 
disputa não fora revelado, mas sim deduzida segundo a defesa. Ou seja, o adiamento 
e as suas consequências na forma clara, pública, que abrangesse não só os clubes 
envolvidos, mais o público em geral.  

O Código de Defesa do Consumidor ao tratar da matéria, veda 
qualquer alteração no regulamento da competição desde sua divulgação definitiva, 
vejamos:  

Art. 9º  - É direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da 
competição e o nome do Ouvidor da Competição sejam divulgados até 
60 (sessenta) dias antes de seu início, na forma do § 1o do art. 5o. 
(Redação dada pela Lei nº 12.299, de 2010).   

§ 5º - É vedado proceder alterações no regulamento da competição 
desde sua divulgação definitiva, salvo nas hipóteses de:  

I - apresentação de novo calendário anual de eventos oficiais para o 
ano subseqüente, desde que aprovado pelo Conselho Nacional do 
Esporte – CNE;  

https://leiemcampo.com.br/os-principios-da-justica-desportiva/#_ftn4
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II - após dois anos de vigência do mesmo regulamento, observado o 
procedimento de que trata este artigo.  

III - interrupção das competições por motivo de surtos, epidemias e 
pandemias que possam comprometer a integridade física e o bem-
estar dos atletas, desde que aprovada pela maioria das agremiações 
partícipes do evento.  

Convém ainda ressaltar, que a FMF tem o poder de alterar datas, 
mas, percorrendo um rito próprio mínimo que nos autos não aparece, em especial o 
de dar publicidade ao ato que precisa ser provocado ou em caso fortuito ou de força 
maior. O que não se enquadra ao presente caso.  

Vejamos ainda o que versa o art. 283, do CBJD, in verbis: 

Art. 283. Os casos omissos e as lacunas deste Código serão 
resolvidos com a adoção dos princípios gerais de direito, dos 
princípios que regem este Código e das normas internacionais aceitas 
em cada modalidade, vedadas, na definição e qualificação de 
infrações, as decisões por analogia e a aplicação subsidiária de 
legislação não desportiva. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 
de 2009). 

Ficando demonstrado nos autos que o fato é incontroverso, o 
que fez somente a equipe CORDINO FUTEBOL CLUBE, obter VANTAGEM 
INDEVIDA, por ter feito constar na súmula jogadores irregulares para disputar o 
certame. 

        3 - DO DISPOSITIVO, 

        Isto posto, ACORDAM os Auditores integrantes da Comissão 
Disciplinar de Justiça Desportiva do Estado do Maranhão, em sessão realizada no dia 
18/02/2022, por unanimidade de votos, pelo conhecimento da denúncia para imputar 
à equipe CORDINO ESPORTE CLUBE a pena do artigo 214 do CBJD, por ter incluído 
na sua equipe, além de fazer constar na súmula, jogadores irregulares para disputar 
a partida do dia 16/10/2021.  

        Bem como, por maioria dos votos decide a Comissão pela 
aplicação da multa cumulativa ao denunciado no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais). 

        São Luís, 21 de fevereiro de 2022 

 

         

       Dr. Ricardo Galvão OAB MA 10.600 

                       Auditor Relator 
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[1] REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p 37. 

[2] a Lei 9.615 de 1998 (Lei Pelé) também prevê tais princípios. 
[3] DECAT, Scheyla Althoff. Direito Processual Desportivo. 2ª 

edição. Belo Horizonte. Ed. Del Rey. 2014. ISBN: 978-85-384-0324-1. 
[4] BARROS, Marcelo Jucá. Decidindo por Princípios. A 

Hermenêutica na Justiça Desportiva. Em Justiça Desportiva. Perspectivas do Sistema 
Disciplinar Nacional, Internacional e no Direito Comparado. São Paulo. 2018. Quartier 
Latin. 
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