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DECISÃO 

Trata-se de Recurso Voluntário com pedido de efeito  

suspensivo interposto por CASTELO FUTEBOL CLUBE, ALDOMIRO 

CESCHIN VIEIRA, ELIANDERSON SEVERIANO FACCIN, GINO MACHADO 

PASSAMANI e EDUARDO ALTOÉ. 

Observo das fls. 51 e 79/80 que, além da presente peça de 

impugnação ter sido apresentada tempestividade, também 

indicou corretamente o órgão judicante para julgamento, bem 

como colacionou o respectivo comprovante pagamento do 

preparo, estando, assim, atendidos os requisitos de 

admissibilidade. 

Fui nomeado como Relator às fls. 81.  

A Procuradoria se manifestou pela manutenção do decisum de 

piso, vide fls. 82. 

É o que cabia relatar. 

 

I) CASTELO FUTEBOL CLUBE: 

Ab initio, cumpre salientar que, conforme narrado na 

súmula, uma pessoa, não identificada, assistiu ao jogo em 

cima do muro do Estádio Emílio Nemer e, se não bastasse 

isso, este mesmo indivíduo, no intervalo regulamentar, 

andando pelo muro, se dirigiu a equipe de arbitragem para 

ofendê-la. 
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Ressalta-se que a súmula também descreveu que as pessoas 

que acompanhavam a partida em apartamentos situados em 

edifícios localizados ao redor do estádio do recorrente 

lançaram, em diversos momentos da partida, objetos no 

campo, tais como: ovos congelados, lata de cerveja gelada e 

congelada, água tônica e fogos de artifícios. 

Tais fatos motivaram a denúncia da Procuradoria, tendo a 

Primeira Comissão Disciplinar desse Egrégio Tribunal 

condenado o recorrente a pagar uma multa de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), por ter infringido os incisos II 

(invasão ao local da disputa) e III (lançamento de objetos 

no campo), do artigo 213, do CBJD. 

Insta dizer que o recorrente também foi condenado nas iras 

do §1º, do artigo 213, do CBJD, com a perda de 01 (um) 

mando de campo em jogo oficial. 

Em sede recursal, o recorrente aduz que não teve qualquer 

responsabilidade em razão dos objetos lançados ao campo de 

jogo e que tomou todas as medidas necessárias para que isto 

fosse evitado, bem como negou que houve, de fato, a invasão 

ao campo de jogo. 

Já com relação ao pedido de efeito suspensivo, o recorrente 

sustentou que as provas acarreadas aos autos são 

suficientes para comprovar a sua alegação e que a demora no 

julgamento desta demanda poderá lhe causar prejuízos 

desportivos, pois não jogará a partida da semifinal do 

“Campeonato Estadual Série B – Edição 2021” em seu estádio. 
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Pois bem, em detida análise dos elementos probatórios que 

compõem este caderno processual, é possível perceber que 

todos os objetos narrados na súmula, quais sejam, ovos 

congelados, lata de cerveja gelada e congelada, água tônica 

e fogos de artifícios, foram atirados, em momentos diversos 

da partida, no campo jogo. 

Tal fato, inclusive, sequer foi negado pelo recorrente, que 

se limitou a dizer que tais objetos não atingiram seus 

alvos e que os fogos de artifício caíram, acidentalmente, 

no campo de jogo. 

Ademais, insta dizer que o lançamento dos supracitados 

elementos foi confirmado pelas testemunhas ouvidas nestes 

autos. 

Observo que o recorrente juntou 01 (uma) “Circular 

Informativa” (fls. 38) e um “Boletim Unificado” (fls. 

39/40). O primeiro documento, é um pedido do recorrente 

para que os moradores vizinhos ao Estádio Emílio Nemer 

evitassem aglomerações em razão da COVID-19, não lançassem 

objetos no gramado e que não dirigissem palavras aos 

profissionais que estavam trabalhando no jogo. 

Já no segundo documento, há um relato muito superficial, de 

que na partida realizada no dia 28/07/2021, objetos foram 

lançados ao campo de jogo por moradores vizinhos ao Estádio 

Emílio Nemer, sem qualquer identificação de autoria. 

Nessa esteira, é de suma importância trazer a baila que o § 

3, do artigo 213, do CBJD, estabelece que a principal forma 
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de eximir de responsabilidade pela infringência as normas 

previstas no caput e nos incisos do artigo 213, do CBJD, é 

“a comprovação da identificação e detenção dos autores da 

desordem, invasão ou lançamento de objetos, com 

apresentação à autoridade policial competente e registro de 

boletim de ocorrência contemporâneo ao evento”. 

Evidentemente que isto não foi feito pelo recorrente. O 

Boletim Unificado, anteriormente citado, não aponta o 

edifício, a unidade ou, até mesmo, os possíveis moradores, 

ou seja, não identifica nada. 

Entendo não ser é plausível a dificuldade em identificar os 

elementos acima citados. 

Ademais, o recorrente, ao não identificar, pelo menos os 

possíveis suspeitos, coaduna com a impunidade e com que 

estes atos continuem acontecendo. 

Desta feita, me parece que esse Boletim Unificado foi feito 

para demonstrar que alguma providência foi tomada pelo 

recorrente, mas, como pode-se verificar, é inócuo e não 

prova absolutamente nada, nem afasta a responsabilidade do 

clube mandante. 

De outro lado, a circular Informativa, também já mencionada 

acima, não consta recibo de entrega, ou seja, é impossível 

de se saber se a finalidade proposta pelo recorrente foi 

atingida.  

Mesmo que a circular tenha sido entregue ao seu 

destinatário, é de se questionar a sua eficácia. Será que 
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todos os moradores tiveram acesso a ela? E se tiveram, ela 

é suficiente para reprimir atos sociais reprováveis como o 

lançamento de objetos no gramado? 

Se faz necessário destacar que quando o caput do artigo 

213, do CBJD, estabelece que é imprescindível que o clube 

mandante tome “providências capazes de prevenir e reprimir” 

atos como o de lançamento de objetos e/ou invasão ao campo 

de jogo, o envio de uma mera circular, como a elaborada 

pelo recorrente, não é capaz de atender a disposição 

prevista no referido dispositivo. 

Deveria o recorrente ter filmado o prédio/unidade que 

lançou os objetos e a pessoa que invadiu o campo de jogo e 

ter de denunciado eles, porém, nada disso fez. 

Não diferente, o recorrente também não tomou nenhuma 

providência com relação a tal pessoa, não identificada, que 

assistiu o jogo no muro do Estádio Emílio Nemer. 

O recorrente deveria não ter medido esforços para retirá-lo 

do local, mas não o fez. Tal ato permissivo fez com que 

ele, no intervalo regulamentar, fosse ofender a equipe de 

arbitragem. 

Entendo que este personagem poderia ser facilmente 

identificado pelo recorrente. Nota-se que o fato deste não 

procurar puni-lo e/ou identificá-lo, motiva o referido 

sujeito a continuar fazendo isso em todos os jogos da 

agremiação. 
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Vale mencionar, por fim, que a parte final do § 3, do 

artigo 213, do CBJD, prevê a possibilidade de “outros meios 

de prova suficientes para demonstrar a inexistência de  

responsabilidade”. Entretanto, entendo que o recorrente não 

apresentou nenhum outro tipo de prova afim de elidir a sua 

responsabilidade. 

Merece destaque que o fato de terem sido lançados objetos 

que podem causar lesões aos partícipes do espetáculo é 

considerado, por mim, um fato grave, que merece, o 

responsável, ser punido com a perda de mando de campo, 

sendo acertado, a meu ver, o entendimento do juízo de piso. 

In casu, é indubitável que há perigo na demora da prestação 

jurisdicional, entretanto, não vejo, no caso sob oculis, a 

presença da fumaça do bom direito, razão pela qual recebo o 

Recurso Voluntário interposto pelo recorrente CASTELO 

FUTEBOL CLUBE, porém apenas em seu efeito devolutivo, no 

que tange a execução da penalidade referente a perda de 01 

(um) mando de campo em jogo oficial. 

Em contrapartida, concedo o efeito suspensivo para 

suspender a exigibilidade da multa de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) até o trânsito em julgado da presente demanda, 

nos termos do artigo 147-B, inciso II, § 2º, do CBJD. 

 

II) ALDOMIRO CESCHIN VIEIRA: 

Os recorrido ALDOMIRO CESCHIN VIEIRA recebeu a seguinte 

condenação: 
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Pena de suspensão de 30 (trinta) dias por 

infração ao artigo 258-B, do CBJD e pena de 

suspensão de 01 (uma) partida oficial por 

infração ao artigo 258, § 2º, inciso II, do 

CBJD. 

Pois bem, o artigo 117-B, inciso I, do CBJD, estabelece 

que: “quando a penalidade imposta pela decisão recorrida 

exceder o número de partidas ou o prazo  definidos em lei, 

e desde que requerido pelo punido”. 

Nessa esteira, o § 4º, do artigo 53, da Lei nº 9.615/1998, 

“o recurso [...] será recebido e processado com efeito 

suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas 

consecutivas ou quinze dias. 

Desta feita, tendo em vista que o recorrente ALDOMIRO 

CESCHIN VIEIRA requereu a concessão de efeito suspensivo, 

bem como a sua penalização supera o prazo de suspensão de 

15 (quinze) dias, estando presente este requisito legal, 

recebo o Recurso Voluntário e concedo-lhe efeito 

suspensivo, até o trânsito em julgado da presente demanda. 

 

III) ELIANDERSON SEVERIANO FACCIN: 

Os recorrido ELIANDERSON SEVERIANO FACCIN recebeu a 

seguinte condenação: 

Pena de suspensão de 01 (uma) partida 

oficial por infração ao artigo 258, inciso 
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II, do CBJD, pena de suspensão de 01 (uma) 

partida oficial por infração ao artigo 258, 

parágrafo segundo, inciso II, do CBJD e 

pena de suspensão de 60 (sessenta) dias e a 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por infração ao artigo 243-C, do 

CBJD. 

Pois bem, o artigo 117-B, inciso I, do CBJD, estabelece 

que: “quando a penalidade imposta pela decisão recorrida 

exceder o número de partidas ou o prazo  definidos em lei, 

e desde que requerido pelo punido”. 

Nessa esteira, o § 4º, do artigo 53, da Lei nº 9.615/1998, 

“o recurso [...] será recebido e processado com efeito 

suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas 

consecutivas ou quinze dias. 

Desta feita, tendo em vista que o recorrente ELIANDERSON 

SEVERIANO FACCIN requereu a concessão de efeito suspensivo, 

bem como a sua penalização supera o prazo de suspensão de 

15 (quinze) dias, estando presente este requisito legal, 

recebo o Recurso Voluntário e concedo-lhe efeito 

suspensivo, até o trânsito em julgado da presente demanda. 

 

IV) GINO MACHADO PASSAMANI: 

Os recorrido GINO MACHADO PASSAMANI recebeu a seguinte 

condenação: 
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Pena de suspensão de 01 (uma) partida 

oficial por infração ao artigo 258, 

parágrafo segundo, do CBJD e pena de 

suspensão de 60 (sessenta) dias e a multa 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por infração ao artigo 243-C, do CBJD. 

Pois bem, o artigo 117-B, inciso I, do CBJD, estabelece 

que: “quando a penalidade imposta pela decisão recorrida 

exceder o número de partidas ou o prazo  definidos em lei, 

e desde que requerido pelo punido”. 

Nessa esteira, o § 4º, do artigo 53, da Lei nº 9.615/1998, 

“o recurso [...] será recebido e processado com efeito 

suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas 

consecutivas ou quinze dias. 

Desta feita, tendo em vista que o recorrente GINO MACHADO 

PASSAMANI requereu a concessão de efeito suspensivo, bem 

como a sua penalização supera o prazo de suspensão de 15 

(quinze) dias, estando presente este requisito legal, 

recebo o Recurso Voluntário e concedo-lhe efeito 

suspensivo, até o trânsito em julgado da presente demanda. 

 

V) EDUARDO ALTOÉ: 

Os recorrido EDUARDO ALTOÉ recebeu a seguinte condenação: 

Pena de suspensão de 90 (noventa) dias e  

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 



 

 
 

Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Espírito Santo 
 

 
Rua Barão de Itapemirim, 209 - Ed. Álvares Cabral - 5º Andar - Salas 511/512 

Centro - Vitória - ES - CEP: 29.010-060 - Tel.: 55 (27) 3038-7815 
e-mail: tjd.capixaba@gmail.com 

reais) por infração ao artigo 243-C, do 

CBJD. 

Pois bem, o artigo 117-B, inciso I, do CBJD, estabelece 

que: “quando a penalidade imposta pela decisão recorrida 

exceder o número de partidas ou o prazo  definidos em lei, 

e desde que requerido pelo punido”. 

Nessa esteira, o § 4º, do artigo 53, da Lei nº 9.615/1998, 

“o recurso [...] será recebido e processado com efeito 

suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas 

consecutivas ou quinze dias. 

Desta feita, tendo em vista que o recorrente EDUARDO ALTOÉ 

requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como a sua 

penalização supera o prazo de suspensão de 15 (quinze) 

dias, estando presente este requisito legal, recebo o 

Recurso Voluntário e concedo-lhe efeito suspensivo, até o 

trânsito em julgado da presente demanda. 

 

CONCLUSÃO: 

Ante ao exposto, recebo o Recurso Voluntário interposto 

pelo recorrente CASTELO FUTEBOL CLUBE, atribuindo-lhe 

apenas efeito devolutivo no que tange a execução da 

penalidade referente a perda de 01 (um) mando de campo em 

jogo oficial e efeito suspensivo para, tão somente, 

suspender a exigibilidade da multa de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) até o trânsito em julgado da presente demanda, 

nos termos da fundamentação supra. 
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Por fim, recebo o Recurso Voluntário interposto pelos 

recorrentes ALDOMIRO CESCHIN VIEIRA, ELIANDERSON SEVERIANO 

FACCIN, GINO MACHADO PASSAMANI e EDUARDO ALTOÉ atribuindo-

lhe efeito suspensivo até o trânsito em julgado da presente 

demanda, nos termos da fundamentação supra. 

 

Vitória – ES, 18 de agosto de 2021. 

 

GABRIEL DE CARVALHO COSTA 

AUDITOR DO TRIBUNAL PLENO DO TJD/ES 

RELATOR 
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