NOTA OFICIAL 040/2019
A Coordenadora-Geral dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2019, no
uso de suas atribuições resolve:

- Publicar o acórdão de número 009/2019 do respectivo processo julgado na
terceira sessão de julgamento da Comissão Disciplinar dos Jogos Escolares de
Minas Gerais – JEMG/2019, realizada no dia 24 de julho de 2019, às 18h30min,
na Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.

Belo Horizonte, 4 de setembro de 2019.

Profª. Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocínio Lima
CREF6 Nº 022.674-G/MG
Coordenadora-Geral

Comissão Disciplinar dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2019

Acórdão nº 009/2019.
Processo Disciplinar nº 009/2019.
Relator: Dr. Lúcio Aparecido Sousa e Silva.
Data do Julgamento: 24/7/2019.
Presentes:
A) Comissão Disciplinar:
Auditor/Presidente: Dr. Paulo Sérgio de Oliveira – OAB/MG 52.540.
Auditor/Relator: Dr. Lúcio Aparecido Sousa e Silva – OAB/MG 45.491.
Auditor: Dr. Reginaldo Luiz Garcia – OAB/MG 173.336.
Procurador: Dr. Murilo Cláudio Coelho – OAB/MG 39.432.
Secretária: Dr. Lúcia Helena Silva Fargnoli – 96.370.
Recorrente: Escola Estadual Santo Antônio – Miraí-MG.
Recorrida: Comissão Disciplinar do JEMG.

Partes:
- Márcia Regina Martins – Escola Estadual Santo Antônio – Miraí-MG.
- Bárbara Cotta Barreto – Colégio dos Santos Anjos – Além Paraíba-MG.
- Alvina Helena Almeida Soares, arrolada como “testemunha” da Escola
Estadual Santo Antônio – Miraí-MG.
- José Eduardo Soares, arrolado como “testemunha” da Escola Estadual Santo
Antônio – Miraí-MG.
- Wileilene Santos Alonso Pereira, arrolada como “testemunha” da Escola
Estadual Santo Antônio – Miraí-MG.
- Dra. Andréia A. de A. Brandão - OAB/MG 158-978.

Relatório:
Trata-se de recurso ordinário interposto pela Escola Estadual Santo Antônio, do

município de Miraí-MG, face à decisão proferida pelo presidente da Comissão
Disciplinar do JEMG/2019, documento de fls 27, que determinou a instauração
do presente processo como recurso ordinário/oferecimento de denúncia, nos
termos da manifestação do douto procurador Dr. Murilo Cláudio Coelho. Na
sentada de julgamento, ouvidas na condição de “informantes” pelos membros
da Comissão Disciplinar as pessoas arroladas como testemunhas da defesa da
recorrente. O douto procurador ratificou o item 3º da denúncia doc/fls 25, com
a EXCLUSÃO dos artigos 87, 92 e 93, 50 a 61 devido ao erro do material de
inclusão dos mesmos, com a INCLUSÃO do art. 84 em SUBSTITUTIÇÃO aos
artigos ora excluídos e ofereceu ADITAMENTO da denúncia face à Escola
Estadual de Santo Antônio de Miraí-MG, no artigo 74 do Código Disciplinar
considerando à luz da defesa, provas e informantes ouvidas pelo juízo como
infundado o recurso impetrado pela recorrente.

Decisão da Comissão Disciplinar:
Autos vistos e relatados. Designado relator Dr. Lúcio Aparecido Sousa e Silva
na fundamentação do seu voto. MANIFESTOU o critério de um peso equânime
ao exposto pelos informantes, material probatório carreado aos autos, bem
como o alegado pelas defesas e fez menção destacada aos relatórios de fls 718,
43/44, 52 e 21/22. VISLUMBROU uma inversão da finalidade da ocorrência,
instrumento pelo qual a recorrente pretendeu à época da lavratura da mesma se
utilizar no âmbito esportivo para competições futuras entre as equipes dos
municípios de Miraí e Além Paraíba. Na busca da verdade real reconhece a
rivalidade, e ao analisar o relato contraditório dos informantes, que
impossibilita a diferenciação do quantitativo de torcedores da escola recorrente,
manifestou sua estranheza pela lavratura da ocorrência somente após 10 (dez)
dias do acontecido, com base no princípio da verdade real do conjunto
probatório das informações trazidas e sustentação oral produzida pela
representante legal do Colégio dos Santos Anjos e da representante da Escola
Estadual Santo Antônio. PROFERIU seu voto para ABSOLVER o Colégio dos
Santos Anjos na sanção prevista no artigo 84 da denúncia, aplicar à referida
escola a pena de ADVETÊNCIA, nos termos do artigo 48 do Código Disciplinar,
conforme prerrogativa da Comissão Disciplinar prevista no artigo 49 do
referido diploma legal. Finalizando seu voto, nos termos da denúncia aditada
pelo douto procurador, não vislumbrou a conduta da Escola Estadual Santo
Antônio de Miraí-MG que justifique a sua condenação conforme pugnado pelo
procurador, firmando seu voto pela ABSOLVIÇÃO da Escola Estadual Santo
Antônio de Miraí-MG nos termos do artigo 74 do Código Disciplinar.

Na sequência do processo de votação, o auditor Dr. Reginaldo Luiz Garcia, sob
os mesmos fundamentos do relator, proferiu seu voto pela ABSOLVIÇÃO do
Colégio dos Santos Anjos de Além Paraíba-MG na sanção prevista no artigo 84
do Código Disciplinar, aplicando a pena de advertência à referida escola nos
termos do artigo 48 do Código Disciplinar e, acompanhando o relator, proferiu
seu voto pela ABSOLVIÇÃO da Escola Santo Antônio de Miraí-MG na sanção
prevista no termos do artigo 74 do Código Disciplinar. No último voto
proferido, o auditor/presidente Dr. Paulo Sérgio de Oliveira destacou os
fundamentos e argumentações do relator e na mesma linha de entendimento do
mesmo, à luz das provas e sustentação principalmente da procuradora do
Colégio dos Santos Anjos, votou acompanhando in totum os auditores que o
precederam no processo de votação que deu por encerrado e proclamou o
resultado de seguinte teor: por 3 votos a 0 ABSOLVIDA a equipe de handebol
masculino módulo II do Colégio dos Santos Anjos, nos termos da sanção
prevista no artigo 84 do Código Disciplinar do JEMG/2019. Por 3 votos a 0
condenada à pena de advertência o Colégio dos Santos Anjos nos termos da
sanção prevista no artigo 48 do Código Disciplinar do JEMG. Por 3 votos a 0
ABSOLVIDA a equipe de handebol masculino módulo II da Escola Estadual
Santo Antônio na sanção prevista no artigo 74 do Código Disciplinar do
JEMG/2019.

Belo Horizonte, 24 de julho de 2019.

Dr. Paulo Sérgio de Oliveira
Presidente da Comissão Disciplinar dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2019.

