
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA (TJD/ES) 
 
 
 
 
 
 
   
 
Processo Nº 154/2021;  
Recorrente: RIO BRANCO ATLÉTICO CLUBE; 
Recorrido: ACÓRDÃO DA 2ª COMISSÃO DISCIPLINAR DO 
TJD/ES; 
 
1.0  RELATÓRIO 
 
  Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Rio 
Branco Atlético, em face da decisão proferida pela Segunda Comissão 
Disciplinar do TJD/ES. 
 
  Segundo consta dos autos, o Recorrente foi 
penalizado pela Segunda Comissão Disciplinar, nas iras do artigo 206, do CBJD, 
por ter dado causa ao atraso de 52 (cinquenta e dois) minutos para o início da 
partida realizada entre o Rio Branco AC e Aster Brasil FC, pela semi-final, jogo 
de ida, do Campeonato Estadual de Sub-17, de 2021. 
 
  A Denúncia narra que o Recorrente teria dado 
causa ao atraso para o início da realização da partida, em decorrência de 
outra partida que estava acontecendo no campo, conforme relato da súmula 
feito pelo árbitro principal, Sr. Rafael Lourenço de Oliveira;         
 
  A súmula da partida, realizada 30 de Novembro 
de 2021, informa que a mesma teve o placar final de 1 a 1; 
 
  A súmula on line, fornece outras informações 
relevantes à cerca da realização da partida, relacionados à arbitragem, 
cronologia, relação de jogadores, comissão técnica, gols, cartões aplicados, 
dentre outras; 
 
  Em julgamento realizado em 14 de Dezembro de 
2021, pela Segunda Comissão Disciplinar do TJD/ES, o Recorrente foi 
condenado, por maioria de votos, nas iras do artigo 206, do CBJD, à multa de 
R$ 100,00 (Cem reais) por minuto de atraso, totalizando R$ 5.200,00 (Cinco mil e 
duzentos reais), com a aplicação do redutor do artigo 182, do CBJD, fixando-se 



a multa em R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais), com prazo para 
pagamento de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de suspensão; 
 
  Consta dos autos a comprovação do preparo 
recursal, com a juntada do comprovante de pagamento dos emolumentos; 
 
  Despacho de lavra do Excelentíssimo Presidente 
do TJD. Dr. Eduardo Xible Sales Ramos, nomeando este Auditor como Relator 
dos autos.  
   
  É o relatório. 
 

2.0  VOTO 
 
  O Recurso é tempestivo e encontra-se 
devidamente preparado, razão pela qual é conhecido, sendo recebido no seu 
duplo efeito. 
  
  Como visto, o Recorrente foi penalizado pela 
Segunda Comissão Disciplinar, nas iras do artigo 206, do CBJD, por, 
supostamente ter dado causa ao atraso de 52 (cinquenta e dois) minutos para 
o início da partida realizada entre a sua agremiação e Aster Brasil FC, pela 
semi-final, jogo de ida, do Campeonato Estadual de Sub-17, de 2021. 
 
  Inicialmente, vejamos o teor do artigo 206, do 
CBJD, in verbis: 
 

Art. 206. Dar causa ao atraso do início da realização de partida, 
prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em 
campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, 
prova ou equivalente. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 
de 2009). Resolução CNE nº 29, de 10 de dezembro de 2009  
 
PENA: multa de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.000,00 (mil reais) por 
minuto. (NR).  
 
(...) 
 
(Sublinho e negrito nosso) 
 

  O Recorrente sustenta que não poderia ser 
penalizado, pois quem deu causa ao atraso foi o responsável pelo campo, Sr. 
Rogério Pedrini, Presidente do Tupy Esporte Clube, que teria marcado a 
realização de duas partidas para o mesmo local;  
 
  Diz também que não poderia ser penalizado por 
responsabilidade exclusiva de terceiro e que não concorreu para a ocorrência 
o ato; 
 



  Aduz que a legislação estabelece que não há 
previsão expressa de que o mandante será automaticamente penalizado;  
 
  Sustenta ainda que não poderia pode ser 
penalizado com a pena pecuniária, já que a competição não é profissional, ou 
seja, trata-se de um campeonato amador e com atletas exclusivamente 
menores de idade, a teor do artigo 170, do CBJD. 
 
   Ao final, requer seja o presente recurso recebido 
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, à teor do que dispõe o artigo 147 do 
CBJD. 
 
  Pois bem. 
 
  A questão resume-se à verificação da 
ocorrência do atraso e ainda a quem atribuir tal responsabilidade. 
 
  Depreende-se dos autos que a súmula on line, 
traz relevantes informações à cerca da realização da partida, relacionados à 
arbitragem, cronologia, relação de jogadores, comissão técnica, gols, cartões 
aplicados, dentre outras. 
 
  Nele, o Árbitro Principal da partida, realizada em 
30 de Novembro de 2021, Sr. Rafael Lourenço de Oliveira, de fato informa a 
existência de atraso para o início da mesma, que tivera início às 14:22hs, 
quando estaria programada para acontecer às 13:30hs.  
 
  Quanto às razões do atraso, o Árbitro Principal 
relata o suposto motivo. Vejamos in verbis: 
 

“A partida teve um atraso de 52 minutos pois o campo de jogo não 
estava liberado no horário previsto, devido a uma partida de um 
outro campeonato que estava acontecendo no campo. Em 
consulta ao responsável, Sr. Rogério Pedrini, Presidente do EC Tupy, 
que estava presente no local, a equipe de arbitragem foi 
informada de que deveria esperar o termino da partida para iniciar 
outro...”  (Sublinho e negrito nosso) 

 
  Dessa forma, resta incontroversa a ocorrência de 
atraso, já que a partida tivera início às 14:22hs, quando deveria acontecer às 
13:30hs, ou seja, 52 (cinquenta e dois) minutos após. 
 
  No que se refere às responsabilidades pela 
ocorrência do atraso, a coisa não parece tão clara. 
 
  Como visto, a denúncia atribuiu à Recorrente, a 
responsabilidade pelo atraso do início da partida, cujo entendimento fora 
acolhido, por maioria de votos, pela Douta Comissão Disciplinar. Tanto que a 



Recorrente fora apenada com a multa pecuniária de R$ 100,00 (Cem reais) por 
minuto de atraso. 
 
  Com a devida vênia, a questão não parece tão 
simples assim, fazendo-se necessário perquirir sobre o tema, compulsando os 
autos. 
 
  Observe-se, inicialmente que no próprio relato da 
súmula em destaque, o Árbitro da partida, faz clara referência ao motivo do 
atraso, afirmando expressamente que o campo não estava liberado no horário 
previsto, devido à realização de uma partida de outro campeonato, sendo tais 
informações, fornecidas pelo responsável pelo campo, Sr. Rogério Pedrini, 
Presidente do EC Tupy, presente no local. 
 
  Presume-se que alguma intercorrência ocorrida 
no decorrer da partida que a antecedeu, acabou provocando um 
elastecimento do seu final, gerando o atraso no início da partida seguinte, 
entre Rio Branco e Aster. 
 
  Com efeito, não parece razoável atribuir ao 
Recorrente e mandante da partida, a responsabilidade pela ocorrência do 
atraso, mormente quando a informação fornecida pelo responsável, aponta 
em sentido contrário. 
  
  Se não há nos autos a informação ou a 
identificação de quem de fato teria sido a responsabilidade pela confusão na 
marcação dos horários das partidas de campeonatos distintos ou pela 
sobreposição de horários, ou ainda qual teria sido o fato que teria gerado o 
atraso da partida anterior, esta não pode ser simplesmente atribuída ao 
Recorrente, apenas por ser a mandante da partida. 
 
  Não fosse isso, o caput do artigo 206, do CBJD, 
tipifica duas condutas anti-jurídicas, sendo elas “Dar causa ao atraso do início 
da realização de partida” ou “deixar de apresentar a sua equipe em campo 
até a hora marcada para o início ou reinício da partida”. 
 
  Vale ressaltar que há nos autos, nenhuma 
comprovação de que a Recorrente tenha dado causa ao atraso no início da 
realização da partida, ou sequer tenha contribuído, minimamente que seja, 
para o seu retardo. As informações, aliás, apontam, como visto, em sentido 
diametralmente oposto. 
 
  Logo, sob os ombros da Recorrente, não poderia 
incidir a responsabilidade exclusiva ocasionada por um terceiro, ainda que de 
fato, não tenha sido identificado. Não fosse isso, não há um elemento sequer 
que possa indicar que a equipe Recorrente tenha contribuído para a 
ocorrência do atraso.  
 



  No que se refere ao atraso na apresentação da 
equipe Recorrente, até a hora marcada para o início da partida, também não 
parece estar caracterizado, já que as informações que surgem da súmula, dão 
conta de que não houve atraso por parte de nenhuma das agremiações. 
 
  Por fim, nem mesmo a condição de “mandante” 
da partida, por si só, é capaz de atrair para a Recorrente, a responsabilidade 
pelo imbróglio ocorrido.  
  
  Como visto, o comportamento da Recorrente 
noticiado nos autos, não se coaduna com nenhuma das condutas anti-
jurídicas previstas no artigo 206, do CBJD.  
 
  Assim, considerando as informações constantes 
dos autos e, em especial aquelas advindas da súmula on line e ainda à mingua 
de outras provas em sentido contrário, dou provimento ao Recurso Voluntário 
interposto por RIO BRANCO ATLÉTICO CLUBE, para reformar a decisão proferida 
pela Segunda Comissão Disciplinar e absolve-lo das iras do artigo 206, do CBJD, 
julgando improcedente a denúncia. 
 
  Assim encaminho o meu voto. 
 
  Vitória-ES, 07 de Fevereiro de 2022 
 
 

  ROGÉRIO FARIA PIMENTEL 
   Auditor Relator 
 
 
 
 
RECURSO VOLUNTÁRIO – ATRASO NO INÍCIO DA 
REALIZAÇÃO DA PARTIDA – OFENSA AO ARTIGO 206 DO 
CBJD – REFORMA DA DECISÃO DA SEGUNDA COMISSÃO – 
INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA 
RECORRENTE AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – 
RELATO DA SÚMULA DA PARTIDA - Ausente a comprovação 
de que a Recorrente tenha dado causa ou contribuído 
minimamente, para o atraso do início da realização da 
partida e à mingua de outras provas, dá-se provimento ao 
Recurso Voluntário para reformar a decisão proferida pela 
Segunda Comissão Disciplinar do TJD/ES, nos termos do 
voto do Relator. 



 
   
A C Ó R D Ã O  
Vistos etc., acorda, o pleno do Tribunal de Justiça 
Desportiva do Futebol do Estado do Espírito Santo, na 
conformidade da ata de julgamentos, em DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, INTERPOSTO POR 
RIO BRANCO. 
 
 
ROGÉRIO FARIA PIMENTEL 
Auditor Relator 
 
 
Eduardo Xible Sales Ramos 
Auditor Presidente do TJD/ES 
 


