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CÓDIGO DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
 
Art. 1º - O Código de Justiça Desportiva rege a conduta dos participantes dos 
EVENTOS ESPORTIVOS, sob a organização, coordenação e supervisão da 
Secretaria Executiva de  Turismo,Esportes e Lazer, doravante denominada 
de SETUREL, que ficam submetidos, as pessoas físicas e jurídicas que de 
forma direta e indireta neles intervenha ou participem. 

 
Parágrafo Único: Integra o presente Código de Justiça Desportiva, os 
dispositivos legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis como também 
as normas gerais estabelecidas pela Legislação Desportiva em vigor, 
regulamento geral, regras oficiais de cada modalidade, normas especificas e 
boletins oficiais. 

 
Art. 2º - O Código de Justiça Desportiva previstas, engloba todas as 
irregularidades, indisciplinas e incidentes que aconteçam nos eventos 
esportivos, desde 5 (cinco) dias antes do início até 30 (trinta) dias após o 
encerramento de cada competição. 

 
Parágrafo Primeiro - Na hipótese de não haver especificação de penalidade, 
a comissão disciplinar tem amplos poderes para aplicar o Código de Justiça 
Desportiva que julgar necessário; 

 
Parágrafo Segundo - Todos os participantes dos eventos esportivos da 
SETUREL, devem abster-se de postular e recorrer ao Poder Judiciário, para 
dirimir eventuais litígios esportivos que tenham ou venham a ter com a 
SETUREL, e com outras atividades congêneres, e, somente após esgotar todas 
as instâncias administrativa (artigo 217 da CF), e   apesar da permissão 
Constitucional (artigo 5º, inciso. XXXV   da CF), comprometem-se em aceitar 
e acatar as decisões da Comissão Disciplinar, para resolver os conflitos ou 
litígios de qualquer natureza esportiva, conscientes das consequências que 
podem advir da inobservância do Regulamento Geral dos eventos esportivos da 
SETUREL, cabendo recurso das decisões ao TJD; 

 
Parágrafo Terceiro - Será permitida a presença dos interessados nos 
processos em análise pela Comissão Disciplinar, garantindo-se a defesa 
sumária e o contraditório, ficando os mesmos automaticamente convocados a 
comparecerem perante a Comissão Disciplinar, quando citados em relatórios ou 
súmula dos árbitros, às 9h, do primeiro dia útil, após a realização do jogo, na 
seguinte ao fato, independentemente de convocação. 

 
Parágrafo Quarto - O não comparecimento do (s) interessado (s), conforme 
parágrafo anterior, implica na aceitação das decisões, sem restrições, da 
Comissão Disciplinar. 

 
Art. 3º - As sanções propostas nesse Código de Justiça Desportiva, 
constituem um mínimo para a primeira infração, podendo, de acordo com a 
gravidade do caso, serem aumentadas a critério da comissão disciplinar. 

 
Parágrafo único - No caso de reincidência, isto é, quando qualquer 
participante, seja pessoa física ou jurídica, cometer uma infração mais de uma 
vez, na mesma competição, mesmo que não se trate do mesmo gênero de 
infração, serão aplicadas punições mais rigorosas. 
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   TITULO I 

 
DA COMISSÃO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA DESPORTIVA SETUREL 

 
Art. 4º - A Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva, unidade vinculada à 
Comissão Executiva, compete processar as questões de descumprimento de 
normas relativas à disciplina e às competições esportivas, observando os 
seguintes preceitos: 

a)  Reunir para decidir quando estiverem presentes, no mínimo 03 (três) 
dos seus membros; 
b)   Reger-se por este Regulamento Geral e pelos seguintes itens:  Código 
de Disciplina Desportiva, Regras Oficiais de cada modalidade, Normas 
Específicas, Boletins e Notas Oficiais; 
c)  Permitir a presença dos interessados nos processos em análise 
durante suas reuniões; 
d)  A Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva apreciará sanções em 
procedimento sumário, observando o princípio da legalidade, moralidade, 
impessoalidade, razoabilidade, oficialidade, contraditório, ampla defesa, 
publicidade, eficiência, economia processual, celeridade, oralidade, 
verdade real e supremacia do interesse público; 

 
Art. 5º - Compete à Comissão Disciplinar de Justiça Desportiva da 
competição: 

a) Apurar as irregularidades e/ou anormalidades ocorridas antes, durante ou 
após as competições, quando cometidas por quaisquer participantes da 
competição (atletas, dirigentes, árbitros, delegados, entre outros); 
b) Aplicar o Código de Justiça Desportiva cabível aos atos de indisciplina 
e/ou anormalidade; 

 c) Concluir seus trabalhos em até 30 dias após o encerramento da 
competição e qualquer questão que surgir, neste prazo, será apreciada pela 
mesma, exceto caso de denúncia, devidamente comprovada, que será 
investigada a qualquer tempo. 

 
Parágrafo Único: Toda equipe, atleta, dirigente ou membro da Comissão 
Técnica e/ou arbitragem, participante da competição, que for citado em súmula, 
relatório do árbitro e/ou delegado, estará passível de punição, de acordo com o 
Código de Justiça Desportiva. 

 
Art.  6º - As sanções disciplinares serão aplicadas pela Comissão Disciplinar de 
Justiça Desportiva da competição, nos termos das disposições deste 
regulamento e codificação esportiva, cabendo das sanções aplicadas, recurso ao 
TJD, que rege cada competição da SETUREL para o ano de 2017. 
 
Parágrafo único: A Comissão Disciplinar de Justiça Desportiva na competição 
desenvolverá suas atividades com base na Legislação Esportiva vigente, 
mantendo sua independência e autonomia em cada fase. 

 
Art. 7º As sanções disciplinares entrarão automaticamente em vigor a partir da 
publicação das decisões da Comissão Disciplinar de Justiça Desportiva da 
competição. 

 
Art. 8º – As sanções disciplinares terão vigência de acordo com a 
codificação disciplinar. 
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TÍTULO II 
 

DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR 
 
Art. 9º - A Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva, será constituída por cinco 
(05) membros, preferencialmente profissionais de Educação Física sendo três 
(03) efetivos, inclusive o presidente, este, preferencialmente advogado, e dois 
(02) suplentes sendo auxiliados por um (01) Procurador Disciplinar e 01 (um) 
Defensor Disciplinar, que terão atribuições de auxiliarem na condução do 
processo disciplinar, ambos permanentes, preferencialmente, profissionais em 
Educação Física, designados pela Direção Geral: 

 
Parágrafo 1º - A Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva, somente poderá 
se reunir para decidir, quando estiverem presentes, no mínimo 03 (três) dos seus 
membros; 

 
Parágrafo 2º - A Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva reunir-se-á, 
durante os eventos esportivos da SETUREL, em horários estabelecidos pela 
Direção Geral; 
 
Parágrafo 3º - Toda equipe, atletas, dirigentes ou membros da Comissão 
Técnica e/ou arbitragem, coordenadores, delegados, participantes dos jogos, de 
forma direta ou indireta, que forem citados em súmula, relatório do árbitro e/ou 
delegado de jogo, estarão passíveis de punição, de acordo, com o Código de 
Justiça Desportiva. 

TÍTULO III 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR DISCIPLINAR 

Art. 10 - São atribuições do Procurador Disciplinar: 

a) Comparecer obrigatoriamente a todas as sessões; 
b) Empenhar-se no sentido da estrita observância do Código de Justiça 
Desportiva; 
c) Apresentar à Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva, 30 (trinta) 
minutos que intervenha o julgamento, denúncia ou parecer, sobre os fatos 
narrados nos relatórios dos delegados e súmulas dos árbitros; 
d) Formalizar as providências legais e acompanhá-las em seus trâmites; 
e) Sustentar oralmente, de forma sucinta, durante as sessões, as 
acusações formuladas. 

 
TÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO DEFENSOR DISCIPLINAR  

Art. 11 - São atribuições do Defensor Disciplinar 
a) Comparecer obrigatoriamente a todas as sessões. 
b) Empenhar-se no sentido de estrita observância do Código de 
Justiça desportiva; 
c) Formalizar as providências legais e acompanhá-las 
em seus trâmites; 
d) Sustentar oralmente, de forma sucinta, durante as sessões, as razões de 
defesa; 
e) Apresentar-se perante a Comissão Disciplinar de Justiça desportiva da 

competição, trinta (30) minutos que antecede o julgamento, denuncia ou 
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parecer, sobre os fatos narrados nos relatórios dos delegados e súmulas dos 
árbitros. 

 
TÍTULO V 

 
DO PROCESSO DISCIPLINAR 

 
Art. 12 - O Processo Disciplinar é o instrumento pelo qual as Comissões 
Disciplinares, aplicarão o direito esportivo aos casos concretos e será iniciado na 
forma prevista nessa Medida Disciplinar: 

 
Parágrafo Primeiro - O Processo Disciplinar desportivo, orientar-se-á pelos 
princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, 
oficialidade, verdade real, imparcialidade, oralidade e lealdade, razoabilidade, 
motivação e economia processual; 

 
Parágrafo Segundo -   A súmula, o relatório de arbitragem e relatório de 
delegados, que consubstanciam infração disciplinar, será enviada à Comissão 
Disciplinar de Justiça Esportiva por intermédio da Coordenação Técnica. 

 
TÍTULO VI 

 
DA SINDICÂNCIA 

 
Art. 13 - A sindicância, tem por fim apurar a existência de infrações disciplinares 
e determinar a sua autoria, para subsequente instauração do processo 
disciplinar: 

 
Parágrafo Primeiro - Só haverá instauração de sindicância, como antecedente 
necessário do Processo Disciplinar, quando não forem conhecidos: a autoria ou 
elementos necessários à sua identificação; 
 
Parágrafo Segundo - A instauração da sindicância iniciar-se-á por 
determinação do presidente da Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva, com 
prazo de conclusão. 
 
Parágrafo Terceiro - Não estando caracterizada infração ou determinada a 
autoria, os autos de sindicância serão arquivados, por determinação do 
presidente da Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva. 
 

 

 TÍTULO VII 

DAS PROVAS 

Art. 14 - Todos os meios de prova, bem como os moralmente legítimos, ainda 
que não especificados nesta Medida Disciplinar, são hábeis para provar a 
verdade dos fatos alegados no processo: 

 
Parágrafo Primeiro - A prova dos fatos alegados no processo disciplinar 
caberá à parte que os formular; 

 
Parágrafo  Segundo - A súmula e o relatório dos árbitros, auxiliares ou 
coordenadores e delegados de partida gozarão de presunção da verdade. 
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TÍTULO VIII 

 
DO CÓDIGO DE JUSTIÇA DESPORTIVA  

Art. 15 - É punível toda infração disciplinar. 

Parágrafo Único - Considera-se praticada a infração no momento da ação ou 
missão, ainda que outro seja o momento do resultado. 

 
 
                                                               TÍTULO VIX 

DA INFRAÇÃO 

Art. 16 - Infração disciplinar é toda ação ou omissão antidesportiva, típica e 
culpável. 

 
Parágrafo Único - A omissão é juridicamente relevante quando o umectante 
devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe precisamente 
a quem: 

 
a) Tenha por oficio a obrigação de velar pela disciplina ou coibir violência 
ou animosidades; 
b)  Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 
resultado. 

 
Art. 17 – Diz-se a infração 

 
a) Consumada, quando nela se reúnem todos os elementos de sua definição; 

 b) Tentada, quando iniciada a execução, não se consuma por 
circunstâncias alheias à vontade do agente; 
c)  Dolosa, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo; 

 d) Culposa, quando o agente deu causa ao resultado por 
imprudência, negligência ou imperícia. 

 
 
 

 
 
 
TÍTULO X 

 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 18 - As infrações disciplinares previstas neste Código de Justiça 
Desportiva, tem como consequência as seguintes penalidades: 

a)    Advertência; 
b)   Censura Escrita; 
c)    Suspensão por prazo; 
d)    Suspensão por jogo; 
e)    Exclusão da respectiva competição. 

 
Parágrafo Primeiro -  A Censura Escrita deverá ser aplicada nos casos em que 
não couber advertência, pela análise de gravidade da infração; 
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Parágrafo Segundo - A suspensão por prazo priva a pessoa física ou jurídica 
de participar de todo e qualquer evento esportivo sob a organização, 
coordenação e/ou supervisão da SETUREL, pelo prazo fixado na decisão; 
 
Parágrafo Terceiro -  A exclusão priva a pessoa física ou jurídica de continuar 
participando da respectiva competição esportiva, implicando no seu afastamento 
imediato. 

TÍTULO XI 
 

DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE 
 
Art. 19 - A Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva, na fixação da 
penalidade entre limites mínimos e máximos, levará em conta a gravidade da 
infração, a sua maior ou menor extensão, os meios empregados, os motivos 
determinantes, os antecedentes desportivos do infrator e as circunstâncias 
agravantes e atenuantes. 

 
TÍTULO XII 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AGRAVAM A PENALIDADE A SER  APLICADA 

Art. 20 – São circunstâncias que agravam a penalidade a ser aplicada: 
a)  Ter sido a infração praticada em concurso de outrem; 
b)  Ter sido praticada com uso de instrumento ou objeto lesivo; 
c)  Ter causado prejuízo patrimonial ou financeiro; 

  d)  Ser o infrator, funcionário público, técnico ou capitão da equipe, 
dirigente da entidade, membro integrante de órgãos ou comissão 
vinculados ao evento; 
e)  Ser o infrator reincidente. 
 

TÍTULO XIII 
 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATENUAM A PENALIDADE A SER IMPOSTA 

Art. 21 – São circunstâncias que sempre atenuam a penalidade a ser imposta. 

a)Não ter o infrator sofrido qualquer punição nos dois (02) anos 
imediatamente anteriores à data do julgamento. 

 
Parágrafo 1º - Preponderando causa agravante ou atenuante, a sanção base 
será aumentada ou diminuída em um (01) a dois (02) jogos; 

 
Parágrafo 2º - Sendo considerada gravíssima a infração praticada, poderá a 
Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva, aplicar penalidade de exclusão, sem 
prejuízo da cominada na respectiva infração. 

 
      TÍTULO XIV 

 
 DAS INFRAÇÕES RELATIVAS ÀS COMPETIÇÕES PROPRIAMENTE DITAS 
APLICADAS AOS DIRIGENTES, COMPONENTES DA COMISSÃO TÉCNICA 
E ATLETAS. 

 
Art. 22 – Entregar para o delegado da partida, fora do horário determinado, a 
relação de atletas para o jogo, bem como os documentos de identificação para 
conferência: 
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a)   Sem provocar atraso para o início do jogo: Sanção: Advertência. 
      Reincidência: Censura escrita; 
b)   Provocando atraso para o início do jogo: Sanção: Censura escrita. 
       Reincidência: Suspensão por prazo. 

 
Parágrafo Único - O horário determinado para a entrega da relação de atletas 
e documentos de identificação, é de 30 minutos antes do horário estabelecido 
para o início do jogo, configurado na tabela oficial. O delegado deverá anotar no 
relatório, o horário em que recebeu a referida relação e o horário em que o jogo 
foi iniciado. 

 
Art. 23 – Penalização por “expulsão” ou “desqualificação” definitiva de jogo, 
inclusive por aplicação sequencial de cartões. No caso da modalidade de 
handebol, só se aplicará a referida punição, se a “desqualificação direta” for 
acompanhada do relatório do árbitro. 
Sanção: Suspensão por 1 (um) jogo; 

 

Art. 24 – Penalização por expulsão ou desqualificação definitiva do jogo por 
agressão física, na sua forma tentada ou consumada, a qualquer participante do 
jogo, bem como aos espectadores antes, durante e após a realização da partida, 
no local da competição, desde que citado em relatório dos árbitros e/ou 
delegado: 
a) Tentativa de agressão física: 
     Sanção: Suspensão de 3 (três) a 5 (cinco) jogos; 
     Agressão física consumada: 
Sanção: Exclusão da competição, impedimento de participar de todos os 
eventos patrocinados pela Secretaria Executiva de Turismo, Esportes e Lazer, 
durante 12 a 18 meses a partir da ocorrência e comunicação a entidade. 

 
Art. 25 – Conduta antiesportiva ou indisciplina em qualquer local da competição 
(alojamento, refeitório e dependências esportivas) provocada por atleta, desde 
que citado em relatório por qualquer membro da equipe organizadora: 
Sanção: Advertência ou suspensão por 2 (dois) jogos e comunicação as 
entidades. 
Reincidência: Suspensão de 2 (dois) a 3 (três) jogos e comunicação as 
entidades. 

 
Art. 26 – Conduta antiesportiva ou indisciplina em qualquer local da competição 
(alojamento, refeitório   e   dependência esportiva) provocada por dirigente, 
técnico, auxiliar   técnico, (massagista ou outro relacionado na ficha de inscrição) 
desde que comunicado em relatório, por qualquer membro da equipe 
organizadora dos jogos: 
Sanção: Suspensão de 3 (três) a 6 (seis) jogos, comunicação à instituição 
vinculada e ao Conselho Regional de Classe. 

 
Art. 27 – Abandonar a competição, sem justa causa, antes do seu término ou 
recusar-se a reiniciá-lo. 
Sanção: Exclusão da equipe da competição e impedimento das pessoas 
envolvidas na infração de participarem dos eventos esportivos realizados pela 
SETUREL, no ano seguinte. 

 
Art.28 – Agressão física na sua forma tentada ou consumada, a qualquer 
participante em qualquer local da competição (alojamento, refeitório e 
dependência esportiva) desde que citado em relatório por qualquer membro da 
equipe organizadora: 
a)   Tentativa de agressão física; 



GERÊNCIA DE ESPORTE EDUCACIONAL E PARTICIPATIVO 
 TELEFONE: (81) 33559226 

9 

 

Sanção: Suspensão de 3 (três) a 5 (cinco) jogos e comunicação 
a entidade. 
b)   Agressão física consumada. 
Sanção: Exclusão da competição, impedimento de participar de todos eventos 
esportivos realizados pela SETUREL, durante 12 a 18 meses a partir da 
ocorrência e comunicação a entidade. 

 
Art. 29 – Praticar jogada violenta, causando sua desqualificação ou expulsão. 
Sanção: Suspensão de 1 (um) a 2 (dois) jogos. 
Parágrafo Único: Se a jogada resultar em lesão ao adversário que o 
impossibilite de prosseguir na partida, a sanção será de suspensão de 2 (dois) a 4 
(quatro) jogos. 
Reincidência: Suspensão de 4 (quatro) a 6 (seis) jogos. 

 
Art. 30 – Praticar ato de hostilidade contra adversário ou companheiro de equipe. 
Sanção: advertência a suspensão de 01 (um) jogo, prova ou equivalente. 

 
Art.31 – Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou 
equivalente. 
Sanção: Suspensão de 02 (duas) a 06 (seis) partidas, provas ou equivalentes. 

 
Parágrafo Único: As entidades de prática cujos atletas tenham participado da 
rixa, conflito ou tumulto, perderão os pontos. 

 
Art. 32 – Ordenar ao (s) atleta (s) que se omita (m) de qualquer modo, na disputa 
da partida:  
Sanção: Suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) dias e 
comunicação a entidade. 
Reincidência:  Exclusão da competição, impedimento de participar de todos os 
eventos esportivos realizados pela SETUREL e comunicação a entidade. 

 
Art. 33 – Omitir-se no dever de prevenir ou de coibir violência ou animosidade 
entre as pessoas físicas constantes na súmula. 
Sanção: Censura escrita ou suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 
 
Art. 34 – Não comparecer ao jogo no horário previsto em tabela. 
Sanção: De acordo com o constante no regulamento de cada competição. 
Parágrafo Único: A equipe faltosa terá até às 10:00h do primeiro dia útil, após o 
jogo, para justificar sua ausência. 

 
Art. 35 – Invadir local de jogo, sem autorização dos árbitros ou auxiliares, 
inclusive em seus intervalos regulamentares, independente de regulamentação 
do esporte. 
Sanção: Advertência. 
Reincidência: Censura escrita à Comissão Técnica. 

 
Art. 36 – Transmitir instruções a atletas fora do local permitido, durante a partida. 
Sanção: Advertência ou suspensão de 1 (um) a 4 (quatro) jogos. 
Reincidência: Exclusão da competição, e impedimento de participar dos 
eventos esportivos realizados pela SETUREL no ano em curso. 

 
Art. 37 – Impedir o prosseguimento ou dar causa a suspensão da partida. 
Sanção: Suspensão por 2 (dois) a 4 (quatro) jogos. 
Parágrafo Único: A entidade fica, também, sujeita às sanções desse artigo 
se a suspensão da partida tiver acontecido, comprovadamente, causada ou 
provocada por sua torcida. 
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TÍTULO XV 
 

DAS OFENSAS MORAIS 
 
Art. 38 – Penalização por expulsão ou desqualificação definitiva do jogo, por 
ofender moralmente por palavras ou gestos, a qualquer participante do jogo, 
bem como espectadores, árbitros ou pessoas vinculadas ao evento desportivo, 
antes, durante ou após a realização da partida, no local da competição, desde 
que citado em súmula dos árbitros, relatórios de Delegados ou qualquer membro 
da organização do evento: 
a) Se o infrator for atleta; 
Sanção: Suspensão de 2 (dois) a 4 (quatro) jogos e comunicação a entidade. 
Reincidência: Suspensão de 4 (quatro) jogos e comunicação a entidade. 
b) Se outro for o infrator. 
Sanção: Suspensão de 4 (quatro) a 6 (seis) jogos. 
 
 

TÍTULO XVI 
 

DAS INFRAÇÕES CONTRA A PAZ E MORALIDADE ESPORTIVA 
 
Art. 39 – Assumir atitude contrária à disciplina ou à moral esportiva, em 
relação a qualquer pessoa vinculada direta ou indiretamente ao evento 
desportivo. 
Sanção: Suspensão pelo prazo de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias. 

 
 

Art. 40 – Incitar publicamente à prática de infração. 
Sanção: Suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) dias. 

 
 

TÍTULO XVII 
 

DAS FEDERAÇÕES E SUAS INFRAÇÕES 
 
Art. 41 – Não escalar a arbitragem, provocando a não realização do jogo. 
Sanção: Multa no valor das taxas de arbitragem, necessárias para a realização 
do (s) jogo (s) cancelado (s). 
Reincidência:  Multa pelo dobro do valor das taxas de arbitragem, necessárias 
para a realização do (s) jogo (s) cancelado (s). 

 
 
 
TÍTULO XVIII 

 
DA ENTIDADE  E SUAS INFRAÇÕES 

 
Art. 42 – Solicitar afastamento da competição após a realização do Congresso 
Técnico. 
Sanção: Multa de 10 (dez) cestas básicas ou impedimento de participar dos 
eventos esportivos realizados pela SETUREL, no ano em curso. 

 

Art. 43 – Atestar, certificar ou omitir, fato ou circunstância que habilite o atleta a 
obter registro, inscrição, ou qualquer vantagem indevida. 
Sanção: Exclusão da competição ou suspensão pelo prazo de 120 (cento e vinte) a 180 
(cento e oitenta) dias. 
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TÍTULO XIX 
 

DAS INFRAÇÕES CONTRA O PATRIMÔNIO ESPORTIVO 
 
Art. 44 – Subtrair, para si ou para outrem, bem pertencente ao patrimônio 
esportivo, com ou sem emprego de violência. 
Sanção: Indenização e/ou exclusão da competição, sem prejuízo de outras 
providencias e oficio ao Município. 

 
Art. 45 – Danificar, destruir, inutilizar ou deteriorar bem esportivo, por natureza 
ou destinação, de que tenha ou não posse ou detenção. 
Sanção: Indenização, exclusão da competição, ofício ao município, sem 
prejuízos de outras providencias, que poderão ser adotadas pela Comissão 
disciplinar. 

 
 
 
 
TITULO XX 

 
DA INFRAÇÃO CONTRA A FÉ DESPORTTIVA 

 
Art. 46 – Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, 
omitir declaração que nele deveria constar, inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para fim de usá-lo perante os Órgãos 
Esportivos. 
Sanção: Exclusão da competição, ofício aos órgãos público competente e ao 
Município, sem prejuízo de outras providencias que poderão ser adotadas pela 
Comissão Disciplinar. 
Parágrafo único: Equipara-se a documento, para os efeitos deste artigo, as 
provas fotográficas, fonográficas, cinematográficas, de videoteipe e as imagens 
fixadas por qualquer meio eletrônico. 

 
Art. 47 – Atestar ou certificar falsamente, em razão da função, fato ou 
circunstância que habilite atleta a obter registro, condição de jogo, inscrição, 
transferência ou qualquer vantagem indevida. 
Sanção:  suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a 720 (setecentos e vinte) 
dias, e comunicação ao Município. Na reincidência, eliminação. 

 
Art. 48 - Usar, em atividade desportiva, como própria, carteira de atleta ou 
qualquer documento de identidade de outrem ou ceder a outrem, para que dele 
utilize documento dessa natureza próprio ou de terceiros. 
Sanção: suspensão de 180 (cento e oitenta) a 720 (setecentos e vinte) dias. 

 
TITULO XXI 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 49 - Todas as infrações que ocasionem a exclusão do árbitro, técnico, 
dirigente e membro da organização esportiva, serão publicadas em Boletim 
Oficial e oficiadas à Federação vinculada e a entidade. 
Art. 50 – As infrações punidas e que não tenham alcançado o período da competição 
em curso, serão transportadas para o ano subsequente. 

 
Art. 51 – Os atletas, que forem punidos com o Código de Justiça Desportiva, 
não poderão participar de qualquer outra modalidade (Coletivas/Individuais). 
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Art. 52 – O atleta ou membro da Comissão Técnica, que forem punidos pelo Código 
de Justiça Desportiva, em uma modalidade (coletiva ou individual) deverá cumprir, 
exclusivamente, a sanção, no naipe e modalidade em que se verificou a infração, 
ficando o mesmo impedido de participar dos eventos oficiais da SETUREL, até o 
cumprimento da sanção. 
Parágrafo Único   -   Caso   as   punições não   alcancem   o   período da   
competição da equipe/modalidade, em que o mesmo foi punido, esta será 
imediatamente transportada para o ano subsequente. 

 

Art. 53 – Os Árbitros e Delegados que forem suspensos pelo Código de Justiça 
Desportiva, ficarão impedidos de participarem de qualquer outro grupo relacionado 
no Regulamento Geral dos Jogos, até o cumprimento da sanção determinada. 
Art. 54 – A interpretação das normas contidas neste Código de Justiça 
desportiva, buscará sempre a Defesa da Disciplina e da Moralidade do desporto. 

 
TÍTULO XXII 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 55 – Nenhum ato administrativo, expresso ou tácito, poderá prejudicar as 
decisões proferidas pela Comissão Disciplinar e ou Tribunal de Justiça 
Desportiva. 

 
Art. 56 – Os casos omissos, deste Código de Justiça Desportiva, serão 
resolvidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). 

 
Art. 57 – Todas as Decisões da Comissão Disciplinar e Tribunal de Justiça 
Desportiva será publicada em Boletim Oficial. 

 
Art. 58 – Todas as alterações deste Código de Justiça Desportiva, entrarão em 
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 
 
 


