
 

EXMo. SR. DR. AUDITOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
DE MINAS GERAIS – FMF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MANCHESTER MINEIRA E.C., entidade esportiva filiada 
à Federação Mineira de Futebol, com sede na cidade de Juiz de Fora (MG), ora 
disputando a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro 2021, por seu procurador in-fine 
assinado, ut instrumento de procuração, vem respeitosamente à presença de V.Exa, 
apresentar a presente I=M=P=U=G=N=A=Ç=Ã=O, com fulcro no art. 84 e seguintes do 
Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), pelos motivos de fato e de direito que 
ora passa a expor: 
 
 I – DA TEMPESTIVIDADE 
 
 A presente Impugnação é protocolada de forma 
tempestiva de acordo com o disposto no art. 85 do CBJD, verbis: 
 

“Art. 85. A impugnação deverá ser protocolada no Tribunal (STJD ou TJD) 
competente, em até dois dias depois da entrada da súmula na entidade de 
administração do desporto. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”. 
 
 A partida a ser impugnada ocorreu no dia 31 de outubro 
de 2021, tendo o árbitro apresentado a súmula na FMF no mesmo dia, já que a mesma 
deverá ser disponibilizada em até 4 horas do término da partida, por força do artigo 11 
do Estatuto do Torcedor. Tendo em vista que o TJD se encontrava em recesso no dia 01 
de novembro de 2021, e, com o feriado no dia 02 de novembro de 2021, a Impugnação 
é apresentada na data de hoje, 03 de novembro de 2021, portanto, tempestivamente. 
 
 



 

 II – DOS FATOS 
 
 Ínclito Presidente, necessário destacar de plano, que os 
fatos que iremos narrar, são dotados de total veracidade, cuja comprovação se dará 
pelas provas a serem apresentadas, demonstrando enorme gravidade, colocando em 
risco não só a competição ora disputada, mas a própria entidade Federação Mineira de 
Futebol e o futuro do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão 2021.  
 
 Senão vejamos: 
 
  No dia 31 de outubro de 2021, foi realizada a partida 
entre o América F.C. – Teófilo Otoni x Manchester Mineira Esporte Clube, no Estádio 
Nassri Mattar, na cidade de Teófilo Otoni, válida pelo Campeonato Mineiro 2021 da 
Segunda Divisão, cujo placar final foi de 1x0 em favor do América F.C. 
 
 Na partida em referência, a equipe de arbitragem foi 
formada por: Hieger Tulio Cardoso (árbitro principal); Helen Aparecida Gonçalves Silva 
Araújo (árbitra assistente-1); Warllen Breno da Paixão Salgado (árbitro assistente-2); e 
Lucas Amaral e Silva Crivellari Leite Branco (quarto árbitro), equipe esta que cometeu 
erros absurdos, considerados erros de direito, e que causaram grandes prejuízos ao 
Manchester Mineira E.C., conforme iremos demonstrar. 
 
 A equipe de arbitragem já vinha cometendo inúmeros 
erros durante a partida, entretanto, o mais grave deles, se deu nos acréscimos do 
segundo tempo, precisamente aos 49 minutos, quando o placar era de 1x0 em favor do 
América F.C., e o arbitro principal marcou com toda segurança, um pênalti claro e 
indiscutível a favor do Manchester, já que estava próximo ao lance 
(aproximadamente 15 metros).  
 
 Pois bem, quando parecia que tudo correria normalmente 
para a cobrança da penalidade, o campo de jogo foi “absurdamente invadido” por uma 
quantidade de pessoas ligadas ao América F.C., onde por mais de 15 minutos, ficaram 
pressionando e ameaçando principalmente o árbitro principal e a árbitra assistente-1, a 
ponto de os “três policiais militares” presentes no local (pasmem, mas é verdade, 
apenas 3 policiais militares para um jogo de futebol com público presente) terem que 
adentrar ao gramado para tentar dar segurança à equipe de arbitragem, que estava 
sendo ameaçada por atletas e diversas pessoas ligadas ao América F.C., conforme se 



 

pode observar na mídia em anexo. Não se pode passar em vão que, diante do tumulto e 
com a torcida também pressionando no alambrado, o time do Manchester correu o risco 
iminente de também ter uma invasão da torcida, o que poderia causar sérios danos, 
inclusive físicos, aos atletas do Manchester. 
 
 Muitas foram as ameaças feitas a equipe de arbitragem e 
presenciadas por várias testemunhas que poderão ser arroladas oportunamente. E, para 
reforçar ainda mais a veracidade dos fatos aqui narrados, salientamos que a partida 
estava sendo transmitida pela TV Mecão, pertencente ao América F.C., e, no momento 
do tumulto, seus narradores (que ficam posicionados bem próximo do gramado), 
insuflavam e também pressionavam “aos gritos” a árbitra assistente-1 e o árbitro 
principal, conforme se pode observar na mídia em anexo da transmissão. 
 
 Pois bem, diante de tanto tumulto e ameaças, a árbitra    
assistente-1 que estava posicionada do lado contrário do campo onde ocorreu a 
penalidade (a mais de 40 metros do local do pênalti e com a visão do lance 
completamente comprometida), juntamente com o quarto árbitro (ambos pressionados e 
ameaçados por um grande número de pessoas do América F.C, que se encontravam 
dentro do campo de jogo, e a isso se dá o nome de “influência externa”), continuaram 
na linha lateral do campo, sendo que o árbitro principal se dirigiu do local da penalidade 
até os mesmos por quatro vezes, e da última vez, disseram ao árbitro principal  “que não 
houve a penalidade”, o que causou espanto em toda a delegação do Manchester, e 
talvez em pessoas até do América F.C,, já que o árbitro principal estava seguro de sua 
marcação e a aproximadamente 15 metros do lance enquanto que a árbitra assitente-1 e 
o quarto árbitro, a mais de 40 metros. 
 
 Parafraseando o narrador Galvão Bueno, pergunta-se: 
 

“PODE ISSO ARNALDO?” 
 

 E se o Arnaldo ou qualquer pessoa de bom senso e de 
boa fé, que presenciou os fatos ocorridos ou que assistam as imagens da mídia anexa, 
forem responder, certamente dirão: “CLARO QUE NÃO, O ÁRBITRO PRINCIPAL NÃO 
PODERIA VOLTAR ATRÁS NA MARCAÇÃO DA PENALIDADE MÁXIMA, POR 
MOTIVOS DE INFLUÊNCIA EXTERNA”. 
 
 



 

 Dizem as ”más línguas” ou “boas línguas”, que a pressão 
sobre a árbitra assistente-1 e o quarto árbitro foi tanta, que chegaram até a mostrar para 
ambos a imagem do lance gravada pela TV Mecão (apesar da imagem mostrar 
claramente que foi pênalti). Mas, infelizmente não foi possível obter a prova visual de tal 
acontecimento, razão pela qual não podemos afirmar e nem apresentar como prova, 
cabendo apenas aguardar a declaração de ambos perante este Douto Tribunal, o que 
certamente ocorrerá. Entretanto, podemos sim, apresentar a este Tribunal a entrevista 
concedida pelo Sr. Daniel Sucupira, Prefeito do Município de Teófilo Otoni, no qual, 
devidamente uniformizado com a camisa do América F.C., de dentro do campo de jogo, 
disse “poucas e boas sobre a Federação Mineira de Futebol”, e o mais grave, confessa 
que, “juntamente com a TV Mecão, após a marcação do pênalti estava disponibilizando 
as imagens para a FMF” (conforme se observa na mídia anexa), ou seja, parece que 
realmente a “influência externa” prevaleceu na decisão do árbitro.  
 
 
 Mutatis Mutandis, em caso semelhante, o Presidente da 
Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, declarou o seguinte:  
 
“Por que penso assim? Simples, caso a bandeira tivesse percebido no primeiro 
momento ficaria parada e não correria para o local que citei anteriormente. Mais, 
se o quarto árbitro tivesse a convicção no momento da marcação, não permitiria 
que o central retirasse os jogadores de dentro da área, posicionasse a bola na 
marca do pênalti para só depois passar a informação. Então, por dedução e pelo 
tempo que demorou a informação para chegar ao árbitro, não tenho dúvida que o 
quarto árbitro recebeu a informação ou viu o replay da jogada para ter a sua 
convicção. Nunca os envolvidos irão admitir que isso ocorreu! Motivo: Caso o 
façam o jogo pode até ser anulado, pois os árbitros não podem valer-se de 
recursos televisivos para modificar ou ratificar suas decisões no campo de jogo!” 
 
 
 Aliás, cumpre destacar ainda que naquele jogo, o 
América F.C. realmente estava preparado para atuar na pressão e influência externa, 
com a presença de pessoas com camisa do América F.C. dando entrevistas no 
campo de jogo, que queiram ou não, são influenciadoras em certas decisões, como 
por exemplo, o Prefeito já citado (que também concedeu uma entrevista antes do 
jogo, lançando, inclusive, o time do vôlei da cidade, e com a entrevista do 
responsável pelo time de vôlei). Foi também constatada a presença e a entrevista do 



 

Deputado Estadual – Sr. Fábio Ramalho, eleito pela região. Inclusive, pode-se 
observar que ambos os políticos sustentam dois outdoors atrás de um dos gols do 
referido Estádio, tudo isso conforme se observa na mídia anexa.  
 
 Assim, após várias idas e vindas o árbitro principal até a 
beira do gramado onde se encontravam a árbitra assitente-1 e o quarto árbitro, após 15 
minutos de ter marcado pênalti, e estando acuado pela multidão em campo, 
simplesmente voltou atrás em sua marcação, não assinalando o pênalti claro. Daí, o 
que se viu foi o tumulto aumentar, inclusive, com os narradores da TV Mecão, de forma 
totalmente parcial e aos gritos, parabenizando o árbitro principal e a árbitra assitente-1. 
Com isso, foi reiniciada a partida com bola ao chão, e, ato contínuo o árbitro principal 
encerrou a mesma. 
 AD ABUSRDUM!!! 
 
 E, para culminar de vez com a sucessão de erros da 
equipe de arbitragem, ao preencher a súmula, no campo “Motivo de atraso no início e/ou 
reinício, e de acréscimos”, tem-se: 
 
“O jogo ficou parado por 15 minutos por um tumulto generalizado, onde a equipe 
de arbitragem aguardou a saída das pessoas que não faziam parte do jogo. 
Acréscimos devido as reposições de bolas, atendimento aos atletas supostamente 
lesionados e substituições. Atraso no inicio do segundo tempo devido a equipe 
mandante ter atrasado para voltar ao campo de jogo.” (grifo nosso). 
 
 Ora, ficou claro e evidente que a equipe de arbitragem, 
agiu de “má fé”, primeiro, ao voltar atrás num lance capital, sem ajuda do VAR (já que 
não tem este recurso na segunda divisão), e, segundo porque não narrou na súmula de 
forma detalhada o que ocorreu realmente, contrariando as normas vigentes, conforme 
iremos demonstrar mais adiante. Esqueceu-se de dizer que o “tumulto generalizado” se 
deu por culpa do América F.C., e, ainda por cima, confessa que havia “pessoas que não 
faziam parte do jogo”. Pode-se afirmar sem medo de errar: “A súmula é totalmente 
inconsistente.”  
 
 CULTO PRESIDENTE, diante de tantos absurdos e 
desmandos, outra opção não há, senão o acatamento integral da presente 
Impugnação, aplicando-se, in casu, o Art. 84, inciso II, do CBJD, decretando-se a 
“anulação da partida”. 



 

 Mas, por amor ao Direito e à Justiça, e em respeito ao 
amplo conhecimento jurídico de V.Exa e dos demais membros deste R. Tribunal 
abordaremos agora o que dita o Direito e a Lei. 
 
 
 II – DO DIREITO E DA LEI 
 
 Data máxima venia, vale trazer as definições de Erro de 
Fato e Erro de Direito na visão do Direito: 
 
– ERRO DE FATO: Consiste na falsa percepção de uma realidade, é um erro que 
recai na circunstância do fato, ou seja, você conhece as regras, mas por uma 
percepção equivocada da realidade, você as aplica de maneira equivocada. 
 
– ERRO DE DIREITO: Consiste no desconhecimento das regras ou na aplicação 
dessas regras de maneira errônea diante desse desconhecimento. 
 
 Na visão do Futebol, as definições seriam: 
 
– ERRO DE FATO: Se dá quando o juiz, conhecedor das regras de futebol, 
interpreta um lance de maneira equivocada, mas, de acordo com o que viu do 
lance. Um exemplo típico é quando o juiz interpreta que em um lance não houve 
pênalti ou que não houve uma falta em uma jogada, ou até validar um gol 
impedido. 
 
– ERRO DE DIREITO: Se dá quando um juiz mostra total desconhecimento das 
regras ou as aplica de maneira equivocada, é o caso de quando o juiz invalida um 
gol olímpico por achar não ser válido, ou até validar um gol feito após uma 
cobrança de pênalti onde a bola bate na trave e volta para o mesmo jogador, que 
faz o gol, ou quando marca ou deixa de marcar um pênalti mediante interferência 
externa. 
 
 Juntando-se os dois conceitos de ERRO DE DIREITO, e 
trazendo para o caso em comento, onde está provada e comprovada a interferência 
externa na decisão do árbitro ao voltar atrás na marcação do pênalti em favor do 
Manchester, fica, pois, constatado de forma indiscutível, o erro de direito e por 
consequência, a anulação da partida, o que desde já, se requer. 



 

 No Erro de Direito o árbitro percebe perfeitamente a 
verdade do ocorrido, mas dá a esse fato uma consequência jurídica proibida pela norma. 
Existe, aqui, um erro na aplicação do direito, descumprindo-se um preceito imposto pela 
lei. Na verdade, há um grave equívoco na interpretação da regra do jogo, havendo uma 
ofensa direta a norma proibitiva.  
 
 Ora, a regra é a expressão formal do Direito, a par do que 
Hart, Kelsen, e tantos outros Neokantianos dela pensaram. No esporte ela tem que ser 
clara. Daí vem o erro, que pode vir por seu desconhecimento, que não se perdoa para o 
árbitro, ou pela má interpretação do fato a ela. 
 
 Em ambos os casos (erro de fato e erro de direito), há um 
problema no silogismo. Porém, enquanto no Erro de Fato ele está na origem, no Erro de 
Direito o defeito situa-se na conclusão. 
   
 Em suma, o Erro de Direito, como o cometido pelo árbitro 
na partida ora impugnada, deve levar à anulação da partida ao contrário do erro de fato, 
que não é causa de anulação da partida. 
 
 Pois bem, diante da breve explanação sobre a doutrina 
aplicável no Direito e no Futebol, resta-nos demonstrar as consequências legais 
referentes ao procedimento adotado pela arbitragem na partida em tela. 
 
 Vejamos o que dita o Código Brasileiro Disciplinar de 
Futebol (CBJD), no Capítulo VII - Das Infrações Relativas à Arbitragem: 
 
 

“Art. 259. Deixar de observar as regras da modalidade. 
PENA: suspensão de quinze a cento e vinte dias e, na 
reincidência, suspensão de sessenta a duzentos e 
quarenta dias, cumuladas ou não com multa, de R$ 100,00 
(cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais). (NR). 
Parágrafo único (Revogado Resolução CNE nº 29 de 2009). 
§ 1º A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se 
ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o 
suficiente para alterar seu resultado.(AC).” (grifo nosso). 

 



 

 Nas Regras de Futebol advindas da FIFA e reproduzidas 
pela CBF – 2021/2022 vamos nos ater à Regra 5: O Árbitro. 
 
 É possível vislumbrar nesta Regra, os Poderes e Deveres 
do Árbitro, e, dentre muitos vamos destacar os seguintes: 
 
1) Fará cumprir as Regras do Jogo. 
2) Paralisará, suspenderá ou encerrará a partida por qualquer tipo de interferência 

externa. 
3) Não permitirá que pessoas não autorizadas entrem no campo de jogo. 
4) Remeterá às autoridades competentes um relatório da partida, com informação 

sobre todas as medidas disciplinares tomadas contra jogadores e/ou 
funcionários oficiais das equipes e sobre qualquer outro incidente que tiver 
ocorrido antes, durante e depois da partida. 

 
 
 NOBRE PRESIDENTE, pouco se tem a dizer sobre a 
aplicabilidade do Art.259, § 1º, do CBJD, quando se coaduna com a Regra 5 acima, 
pois, transportando para o caso da partida ora Impugnada, não fica qualquer dúvida 
sobre o descumprimento pelo árbitro dos seus deveres, ou seja: 
 
- não cumpriu as regras do jogo, cometendo erro de direito. 
- não paralisou, suspendeu ou encerrou a partida diante da interferência externa. 
- permitiu que pessoas não autorizadas entrassem em campo. 
- não remeteu às autoridades competentes em sua súmula, os fatos ocorridos antes, 

durante e depois da partida. 
 
 
 No Regulamento divulgado pela própria FIFA aponta que 
existe uma ordem para que as instituições corrijam os erros obscenos que resultam em 
consequências extremamente prejudiciais, como foi o caso do Manchester. No mesmo 
capítulo, a entidade maior do Futebol destaca que a Justiça Desportiva não deve alterar 
os resultados em campo, com exceção aos erros evidentes de falta de aplicação da 
regra. Foi o que ocorreu naquele fatídico dia 31/10/21 na cidade de Teófilo Otoni. 
 



 

 Portanto, não há dúvida, e dúvida não há que se deve 
aplicar o § 1º, do Art. 259, do CBJD, no sentido de se anular a partida, já que está 
amplamente comprovado o erro de direito. 
 
 
 
 IV – DOS PEDIDOS 
 
 
 Ex positis, requer se digne V.Exa: 
 
1)  A imediata comunicação ao Presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), 

para que não homologue o resultado da partida entre América F.C. – Teófilo Otoni x 
Manchester Mineira Esporte Clube, realizada em 31/10/21, no Estádio Nassri Mattar, 
na cidade de Teófilo Otoni, válida pelo Campeonato Mineiro 2021 da Segunda 
Divisão, até a decisão final da impugnação, conforme constante do § 3º, do Art.84, 
do CBDF. 

2)  A intimação do Impugnado a fim de que, no prazo de dois dias, caso assim deseje, 
pronuncie-se sobre os fatos aqui narrados; 

3)   A concessão de vistas à Procuradoria de Justiça Desportiva, para que apresente 
seu parecer, também no prazo de dois dias; 

4)  Ato contínuo, seja sorteado o competente Relator, incluindo o feito em pauta para 
julgamento. 

5) A produção de provas em direito admitidas, especialmente, documentais, 
testemunhais e juntada neste ato da documentação anexa, incluindo-se a mídia com 
as provas fotográficas e audiovisuais.  

6)  Ao final, que seja dado integral provimento à presente Impugnação de Partida, 
reconhecendo-se a existência de erro de direito que influenciou no resultado do 
jogo, determinando-se, por consectário, a anulação da partida entre América F.C. – 
Teófilo Otoni x Manchester Mineira Esporte Clube, realizada em 31/10/21, no 
Estádio Nassri Mattar, na cidade de Teófilo Otoni, válida pelo Campeonato Mineiro 
2021 da Segunda Divisão. 

 
 
 
 
 



 

 V – UMA PALAVRA FINAL  
  
 Na certeza de que V.Exa, juntamente com este Colendo 
Tribunal, acatará a presente Impugnação, julgando-a procedente, o que desde já se 
requer, prevalecendo, assim, o Direito e a mais lídima Justiça, fazemos nossas as 
palavras do Mestre Piero Calamandrei:  
 

“PARA ENCONTRAR A JUSTIÇA É PRECISO SER-LHE 
FIEL. COMO TODAS AS DIVINDADES, SÓ SE MANIFESTAM 
ÀQUELES QUE NELA CRÊEM.” 
 
 

 P. e E. Deferimento. 
 
 Juiz de Fora/Belo Horizonte, 03 de novembro de 2021. 
 
 
 
  MANOEL DENEZINE TAVARES 
   OAB/MG- 39.249 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
  


