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DECISÃO 

Trata-se de recurso interposto pelo Clube Atlético Sapopema contra 

Clube Atlético Japirense, com reclamação quanto à partida da MINI COPA 2021, que 

esta agendada para o dia 28/11/2021, no município de Japira-PR. 

 

1. RELATÓRIO: 

 O Clube Atlético Sapopema, ora Reclamante, alegou que existiu total 

omissão da Comissão Disciplinar em situação envolvendo o time de Japira x Telêmaco 

Borba, pois a Equipe Japirense não foi eliminada da competição devido à aplicação do 

W.O. 

Apontou que em data de 28/11/2021 compareceram para jogar na 

cidade de Japira-Pr, quando a torcida do Reclamado, bem como alguns jogadores, 

começaram uma agressão generalizada contra os jogadores e comissão técnica da 

Reclamante. 

Assim, requereu a reconsideração da decisão proferida no julgamento 

entre Japira e Elencar, com a eliminação da equipe Japirense; e, de forma subsidiária, a 

aplicação da penalidade de eliminação em decorrência do episódio de agressões em 

data de 28/11/2021. 

O Clube Atlético Japirense, ora Reclamada, não se manifestou sobre o 

ocorrido. 

Estes são os fatos, passo a DECIDIR: 
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2. DO MÉRITO: 

Primeiramente, não compete à Equipe de Sapopema se manifestar 

quanto às decisões proferidas em recursos que envolvam outras equipes, pois falta 

capacidade jus postulandi para figurar no polo passivo ou ativo da demanda. 

Todavia, como forma de respeito e a fim de demonstrar a transparência 

e responsabilidade da Comissão Organizadora do Evento, passo a me manifestar sobre 

a acusação de omissão por parte da Comissão Disciplinar. 

Primeiramente, afirmo que existe total independência entre este 

Julgador e a Comissão Organizadora, tendo em vista minha indicação pela Subseção da 

OAB de Ibaiti-PR, para atuar e solucionar os recursos interpostos pelas equipes inscritas 

na MINI COPA 2021. 

Assim, possuo total competência, imparcialidade e autonomia para 

decidir de forma objetiva no tocante aos recursos apresentados à Comissão 

Organizadora, a qual repassa para a Comissão Disciplinar, salientando que aquela não 

possui qualquer tipo de poder para interferir na decisão monocrática por mim proferida, 

cabendo apenas o remédio recursal da sentença que deve ser interposto pela equipe 

que se sentir prejudicada. 

Quanto à decisão exarada no recurso interposto por Japira contra 

Telêmaco, creio que não era caso de eliminação do campeonato, vejamos o que 

determina o regulamento: 

Art. 50 Em caso de W.O. (ocorrerá sempre que uma equipe deixar de 
comparecer a uma partida no horário regulamentar), além dos 03 (três) 
pontos ganhos, para efeito e contagem será conferido o placar de 03X00, 
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sem computar qualquer dos três gols a um Jogador específico, para fins de 
artilharia. (grifou-se) 

§4º Em qualquer hipótese, a equipe que incorrer em WO (por deixar de 
comparecer a uma partida, no horário regulamentar), será penalizada 
com suspensão das competições promovidas pela LIGA DESPORTIVA 3M 
SPORT - 3M SPORT EVENTOS, além de ser obrigada a pagar uma multa 
equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais). (grifou-se) 

Assim, a afirmação da Reclamante de que “a Comissão Disciplinar 

FINGIU QUE NÃO VIU E FINGIU QUE NÃO EXISTIAM”, não merece nem ser 

analisada, pois além de grosseira, se reveste de falta de respeito, pois é de 

conhecimento de qualquer profissional da área jurídica que ao julgador é dado o poder 

decisório, desde que fundamente seu parecer, e as questões que não sejam aceitas 

devem ser recorridas, fato e poder que caberia à Equipe de Telêmaco Borba, que nem 

ao menos pediu a eliminação da Equipe de Japira do Campeonato. 

Sendo assim, decidir pela eliminação de Japira do Campeonato, 

caracterizaria uma sentença ultra petita, a qual possui o defeito de o julgador ir além do 

pedido do Autor, sentenciando com algo o mais do que fora pedido; e a decisão 

consequentemente deveria ser anulada por Comissão Superior, a qual reduziria a 

sentença ao limite dos pedidos. 

Superada a questão processual, temos que basta uma interpretação 

literal e a aplicação de um raciocínio lógico para se chegar à conclusão de que a 

situação enfrentada não ocasionaria a eliminação da Equipe de Japira da Competição.  

Reza o artigo 50, caput, e seu paragrafo 4º que: “a equipe que 

incorrer em WO (por deixar de comparecer a uma partida, no horário 

regulamentar)”. 
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Ora, qual equipe não compareceu na partida no horário regulamentar? 

Diante da resposta de “nenhuma”, chega-se facilmente ao princípio da 

subsunção, o qual determina o enquadramento do fato concreto na norma. 

Desta forma, se nenhuma equipe deixou de comparecer na partida, não 

há o que se falar em eliminação do campeonato pelo artigo 50 e seu parágrafo 4º. 

Mas como, a Reclamante cita o artigo 23 do Regulamento, passamos a 

sua análise: 

Art. 23. A equipe que por qualquer razão desistir de um jogo, mesmo que 
advertida pelo árbitro e após 15 (quinze) minutos, recusar-se a continuar 
jogando será considerada perdedora pelo escore de 03 X 00, ainda que 
permaneça em campo. A equipe adversária, receberá os pontos, e se 
resultado do jogo for superior a 03 x 00 a favor da equipe adversária o 
mesmo será mantido.  

Parágrafo único. A equipe que se recusar, sob qualquer pretexto, a 
continuar uma determinada partida, será eliminada da competição e todos os 
atletas serão passíveis de iguais punições ou outras a serem impostas pela 
comissão disciplinar. (grifou-se). 

No processo envolvendo Telêmaco Borba x Japira, a equipe Japirense 

declarou que se recusou a voltar a campo por falta de segurança, ou seja, temendo a 

integridade física dos jogadores. 

Logicamente que a realidade do futebol amador é diferente do 

profissional, tendo em vista que a segurança acaba sendo efetuada em prol da equipe 

de arbitragem, pois o dinheiro não é o suficiente para contratar segurança para cuidar de 

todos os jogadores e da torcida, bem como a Polícia Militar se encontra com déficit de 

efetivo e não consegue estar presente em todos os jogos amadores. 
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Assim, estamos diante de uma situação subjetiva do medo, na qual a 

Equipe Japirense se recusou a retornar em campo por temor de que o jogo terminasse 

em “pancadaria”, como aconteceu no dia 28/11/21 no município de Japira. 

Desta forma, vislumbro que o termo “sob qualquer pretexto”, 

apresentado pelo parágrafo único do artigo 23 do Regulamento, é inconstitucional, pois 

viola as exceções trazidas pela realidade, como a justa causa devido a um caso fortuito 

ou força maior, bem como não respeito dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa apresentados pela Constituição Federal. 

Portanto, indefiro o pedido reconsideração da decisão por mim 

prolatada no caso envolvendo JAPIRA X TELÊMACO BORBA, tendo em vista que não 

conheço da legitimidade da Reclamante para interpor tal pedido, haja vista que não é 

parte do processo que fora julgado. 

Saliento que, nem ao menos deveria me manifestar sobre tal situação, 

pois a decisão já foi proferida e caberia recurso aos envolvidos, que ultrapassadas as 

setenta e duas horas de prazo não interpuseram, mas o faço apenas para demonstrar a 

imparcialidade, competência e transparência, tanto da Comissão Disciplinar, quanto da 

Comissão Organizadora, as quais, aponto novamente, são independentes. 

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso concreto envolvendo 

o jogo entre Japira e Sapopema, no dia 28/11/2021. 

A equipe Reclamante afirma que: “chegando lá se depararam com uma 

terra sem lei, armada e preparada para a guerra”. 

Apontou ainda que tal fato ocorreu devido à omissão da liga. 
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Ora, se chegaram lá e constataram tal fato, por que entraram em 

campo? Bastaria ter se recusado a jogar devido à falta de segurança, e pedido a 

aplicação do W.O. como penalidade para a equipe Reclamada. 

O Clube Atlético Japirense, ora Reclamada, não se manifestou sobre o 

ocorrido. 

O árbitro da partida prestou os seguintes esclarecimentos na súmula: 
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O árbitro, autoridade competente para dirimir os conflitos no momento 

do jogo, declarou que alguns jogadores da Equipe Japirense, bem como vários 

torcedores, que invadiram o campo, começaram a agredir os jogadores do time de 

Sapopema, com chutes, socos, pontapés e “voadoras”, só cessando as agressões 

quando a equipe Reclamante conseguiu entrar no vestiário e o policiamento evitou que 

os agressores entrassem. 

O responsável pela arbitragem da partida declarou na súmula uma lista 

de jogadores do Clube Atlético Japirense que foram responsáveis pelas agressões 

contra os jogadores de Sapopema: 

- David Lucas de Amorin nº 01; 

- Erinaldo Torres da Silva nº 16; 

- Jeferson Luiz de Oliveira nº 06; 

- Kenedy de Lima Carneiro nº 19; 

- Leonardo Alexandre Vilas nº 08,  

- Marcos Rodrigo da Silva nº 13; 

- Rafael Mariano Jorge nº 07; 

- Willian Lucas Marcena nº 05. 

O regulamento traz as seguintes normas em caso de agressão física: 

Art. 50 (...) 

§5º Para o caso de WO, agressão física e verbais, sendo calúnia, difamação 
ou injúria, a atletas, comissão técnica, árbitros, mesários, membros da LIGA 
DESPORTIVA 3M SPORT e 3M SPORT E EVENTOS ESPORTIVOS, da 
comissão disciplinar, todos os agressores identificados, além da exclusão da 
competição e de impedimento de participação nas novas edições destas, 
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acrescidos das demais penalidades impostas neste regulamento e nas 
demais previstas nas leis vigentes, será aplicada à equipe infratora a multa, 
por agressor, equivalente ao valor mínimo de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), 
mais suspensão, mínima, de dois anos das competições dirigidas pela da 
LIGA DESPORTIVA 3M SPORT e 3M SPORT E EVENTOS ESPORTIVOS. 
(...) 

Art. 51. Em caso de agressão física, ato de racismo a atletas, ao(s) árbitro 
(s), mesário (s), autoridade(s), torcedores ou membros da coordenação da 
competição, membros da LIGA DESPORTIVA 3M SPORT e 3M SPORT E 
EVENTOS ESPORTIVOS, ou de qualquer outra pessoa, praticada por 
qualquer atleta ou membro da comissão técnicos devidamente identificados e 
apontados em relatório de jogo pela arbitragem, à equipe faltosa será 
aplicada multa, sendo que os atletas ou dirigentes envolvidos não poderão 
participar de nenhuma atividade e competição Esportiva promovida pela 
LIGA DESPORTIVA 3M SPORT e 3M SPORT E EVENTOS ESPORTIVOS, 
no período, mínimo, de 01 (um) ano e máximo 4 (quatro) anos, serão 
julgados pela comissão disciplinar e passíveis de punição conforme rege este 
regulamento e o CBJD.  

§ 1º - O agredido deverá registrar a ocorrência junto à autoridade policial, se 
preciso realizar exame de lesões corporais e descrever o fato em relatório de 
jogo do árbitro ou boletim de ocorrência. (...) 

Além dos jogadores listados pelo árbitro, percebe que a pessoa de 

Claudio André Amaral, vulgo Dezinho, jogador do Clube Japirense, foi flagrado pelas 

filmagens praticando atos de agressão. 

Desta forma, não resta alternativa senão aplicar o que determina o 

regulamento, excluindo da competição os jogadores, David Lucas de Amorin; Erinaldo 

Torres da Silva; Jeferson Luiz de Oliveira; Kenedy de Lima Carneiro; Leonardo 

Alexandre Vilas, Marcos Rodrigo da Silva; Rafael Mariano Jorge; Willian Lucas Marcena; 

apontados pelo árbitro, bem como Claudio André Amaral, vulgo Dezinho, visualizado 

nos vídeos, com o consequente impedimento de participarem de novas competições 

pelo período de 04 (quatro) anos, com fulcro nos artigos 50 e 51 e seus parágrafos.  
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No tocante ao Clube Atlético Japirense, pela falta de organização, pois 

grande parte de seus jogadores partiram para a agressão, assim como os torcedores 

adentraram ao campo pelo portão, o qual deveria estar fechado e com segurança contra 

invasão, para garantir a integridade do trio de arbitragem, condeno a sua exclusão do 

campeonato em curso, bem como o impedimento de participar de nova competição pelo 

período de dois anos, com base nos artigos 50 e 51 e seus parágrafos. 

Ainda, quanto ao Clube Reclamado, condeno ao pagamento de R$ 

9.000,00 (nove mil reais) de multa, tendo em vista que o parágrafo 5º do artigo 50 

determina o seguinte: “será aplicada à equipe infratora a multa, por agressor, 

equivalente ao valor mínimo de R$ 1.000,00 (Hum mil reais)”. 

 

3. DA AUDIÊNCIA: 

Realizou-se audiência no dia 1º/12/2021, às 14h00min, pelo aplicativo 

Cisco Webex, a qual foi gravada. 

Durante os debates, o Dr. Fabiano Maximiano de Souza, advogou em 

prol da equipe de Sapopema, prestando suas informações no sentido de solicitar a 

eliminação do time de Japira pelas agressões realizadas, ratificando todos os pedidos 

iniciais. 

A equipe de Japira não participou da audiência. 

Todavia, o Secretário de Esportes de Japira, o Sr. João, assistiu toda a 

audiência e no final repassou o pedido de desculpas para todos os prejudicados pelos 

atos praticados por alguns jogadores. 
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O árbitro da partida, Francisco de Alencar, prestou declaração no 

sentido de que a equipe de Japira começou com as provocações antes mesmo de iniciar 

o jogo, e que ao término da partida passaram a agredir os jogadores do time adversário, 

sendo que havia atleta do Clube Japirense que chamava a torcida para adentrar ao 

campo e praticar as agressões contra a equipe do Clube Atlético Sapopema. 

Por fim, o árbitro ratificou todos os nomes listados na súmula 

como jogadores praticantes dos atos de violência contra os atletas da equipe de 

Sapopema.  

 

4. DO DISPOSITIVO: 

Diante do exposto, com base no Regulamento Geral da 5ª MINI COPA 

DE FUTEBOL 2021 – TAÇA NILLO BIAZZETO, resolvo o mérito da seguinte maneira: 

- Indefiro o pedido de reconsideração da decisão por mim prolatada no 

caso envolvendo JAPIRA X TELÊMACO BORBA, tendo em vista que não conheço da 

legitimidade da Reclamante para interpor tal pedido, haja vista que não é parte do 

processo que fora julgado e o prazo de setenta e duas horas para interpor recurso já se 

encontra precluso; 

- JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo Clube 

Atlético Sapopema, determinando a exclusão dos jogadores, David Lucas de Amorin; 

Erinaldo Torres da Silva; Jeferson Luiz de Oliveira; Kenedy de Lima Carneiro; Leonardo 

Alexandre Vilas, Marcos Rodrigo da Silva; Rafael Mariano Jorge; Willian Lucas Marcena; 

apontados pelo árbitro, bem como Claudio André Amaral, vulgo Dezinho, visualizado 
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nos vídeos, com o consequente impedimento de participarem de novas competições 

pelo período de 04 (quatro) anos, com fulcro nos artigos 50 e 51 e seus parágrafos; 

determino ainda a exclusão do Clube Atlético Japirense do campeonato em curso, com 

o impedimento de participar de nova competição pelo período de dois anos, bem como 

condeno ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de multa, no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais) por jogador. 

Cumpra-se. 

 

Ibaiti (PR), 1º de dezembro de 2.021. 
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