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VOTO DIVERGENTE  

 

Todo o voto aqui apresentado foi formulado com base na súmula da partida, que goza de 

presunção relativa de veracidade, nos depoimentos que foram realizados e nas provas 

apresentadas pela defesa dos denunciados e pela Douta Procuradoria.  

Ao que se refere à conduta praticada pelo primeiro denunciado, Sr. Gláucio Monteiro Cruz, 

Diretor do Botafogo de Futebol e Regatas, voto para que este seja apenado com 2 (duas) 

partidas de suspensão com base no artigo 258, parágrafo segundo, inciso II do Código 

Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).  

Isto, pois, ao proferir as seguintes palavras “É uma vergonha o que vocês estão fazendo, puta 

que o pariu! Vai tomar no cú” Você é horrível, só apitam contra o Botafogo” para a fiscal da 

partida, no momento em que ela se encontrava na mesa de controle, demonstrou todo o seu 

desprezo com as normas vigentes e desrespeitou uma integrante da equipe de arbitragem. 

Ademais, após ser expulso da partida, a fiscal foi informada que o denunciado se recusava a 

sair e, por isso, comunicou ao árbitro da partida, que informou ao técnico do Botafogo, que 

,caso ele não saísse, a partida poderia ser encerrada.  

Válido salientar que o denunciado é um dos componentes da comissão técnica e diretor da 

equipe do Botafogo, ou seja, possui uma posição de liderança e destaque dentro do grupo. 

Portanto, deveria figurar como exemplo de conduta para os demais membros e atletas.  

Em que pese a gravidade da conduta narrada, para a fixação da pena levo em consideração o 

que dispõe o artigo 180, inciso IV, que versa sobre a primariedade do denunciado ser uma 

atenuante. Por isso, ao invés de fixar uma pena de 3 (três) jogos de suspensão, inicialmente 

pensada, decido por apenas 2 (duas) partidas de suspensão.  

Sobre a conduta exercida pelo segundo denunciado, Sr. Alexandre Pinto de Brito Oliveira, 

Vice-Presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, que, apontando o dedo em riste para a 



fiscal, proferiu algumas palavras que não foram ouvidas no momento em que acompanhava a 

saída de quadra do primeiro denunciado. 

De fato, não se sabe exatamente quais foram as palavras ditas pelo denunciado, porém com 

base nos elementos como a súmula e a prova de vídeo, não restam dúvidas que o denunciado 

se excedeu e acabou cometendo uma atitude contrária à disciplina desportiva.  

Por não ser uma conduta mais grave, mesmo que praticada pelo Vice-Presidente, voto pela 

punição de 1 (uma) partida de suspensão convertida em advertência em face a primariedade 

do denunciado, artigo 258, parágrafo primeiro.  

Sobre o denunciado Botafogo de Futebol e Regatas, a infração ao artigo 213, inciso I do 

CBJD, por 3 (três) momentos distintos da partida, é, para esta Auditora, a infração mais grave 

de toda a denúncia elaborada pela Procuradoria.  

Conforme citado acima, esta denúncia decorre de 3 (três) acontecimentos distintos. Com base 

nos relatos da equipe de arbitragem, podemos visualizar estes momentos: 

 

 

 

O primeiro problema aconteceu ao final da partida quando a equipe de arbitragem se dirigia 

ao vestiário e recebeu cusparadas dos torcedores do Botafogo. Tal situação é completamente 

inadmissível e merece, sem sombras de dúvida, uma punição condizente com a gravidade. 

Pois, nenhum trabalhador merece ser tratado desta maneira em seu ambiente de trabalho.  

Em um segundo momento, se não bastasse tal ofensa física e moral causada pelas cusparadas, 



a equipe de arbitragem, após chegar ao vestiário, ainda teve que suportar a ação de torcedores 

que a ameaçava aos gritos enquanto batiam na porta de trás do vestiário. As ameaças não se 

concretizaram, pois os seguranças do clube chegaram a tempo de impedir a entrada dos 

torcedores. 

Posteriormente a esses acontecimentos, em um terceiro momento, a equipe de arbitragem foi 

informada que o ônibus que levava a equipe adversária não conseguia sair do clube, pois havia 

torcedores do Botafogo os ameaçando na porta. 

Em que pese os esforços do clube para se eximir da responsabilidade sobre os fatos, não houve 

sequer uma prova que colocasse em dúvida a ocorrência das situações narradas. Portanto, não 

restaram dúvidas sobre a responsabilidade do clube, que poderia ter se organizado melhor 

para oferecer uma partida mais segura a todos os envolvidos, já que o esquema utilizado não 

foi suficiente, tais desordens poderiam ser evitadas. 

Por todo o exposto, voto pela punição em R$3.000,00 (três mil reais), por levar em 

consideração o artigo 182-A do CBJD, que determina que, para a dosimetria da pena, deve ser 

levada em consideração a situação econômico-financeira da entidade de prática desportiva 

infratora.  

E, por último, a denúncia por infração ao artigo 191-III do CBJD pelo Botafogo de Futebol 

e Regatas, por deixar de cumprir normas do regulamento geral de competições, 

respectivamente os artigos 55, 106, 120, 143 e 207 do Regulamento da Competição, conforme 

demonstra o relatório do jogo:  

 

 

 



Diante dos fatos descritos e das provas apresentadas, como fotos do estado de degradação da 

quadra de jogo, fica evidente que o Regulamento não foi cumprido em sua integralidade, 

devendo assim o clube ser punido.  

Não obstante aos laudos e documentos juntados pela defesa, não houve a refutação dos fatos 

narrados, mas sim uma demonstração de intenção em sanar os pontos apontados no relatório.  

Então, diante da situação lastimável do ginásio, que poderia ter causado algum dano sério aos 

atletas ou à equipe de arbitragem, aplico a multa de R$500,00 (quinhentos reais). Esta multa 

tem um caráter educativo, pois, diante da já citada situação econômico-financeira delicada do 

clube, uma multa maior complicaria ainda mais a situação do clube, que já precisará arcar com 

os reparos necessários.  

 

É como voto. 
 
 

São Paulo. 23 de janeiro de 2020. 
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