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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____VARA DO 

JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DA BAHIA 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO CARLOS ALMEIDA LEAL, brasileiro, divorciado, deputado 

estadual, portador do RG Nº 448128683, inscrito no CPF Nº 471.764.825-00, residente e 

domiciliado na Rua Equador, nº 44, bairro Maria Gorett, CEP: 48904273, Juazeiro-BA, 

por meio de seus advogados ao final assinados e qualificados em procuração anexa, o 

Bel. Carlos Henrique Rosa de Souza, com endereço profissional na rua Geraldo Estrela 

n. 50, Centro, e a Bela Bethânia Gonçalves da Silva Moura, com endereço eletrônico: 

mourabel25@gmail.com, onde recebem intimações e notificações de estilo, vem, à 

honrosa presença de Vossa Excelência, propor a presente  

 

AÇÃO DE  INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

 

em face do SPORT CLUB DO RECIFE, entidade desportiva, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 10.866.051/0001-54, com sede na cidade de Recife/PE, na Av. Sport 

Club do Recife, S/N, Madalena, CEP 50.750-500, juridico@sportrecife.com.br, e 

MILTON CALDAS BIVAR, brasileiro, casado, empresário, Presidente licenciado do 

Sport Club do Recife, inscrito no CPF sob nº124.173.004-00, residente e domiciliado na 

Rua Nossa Senhora do Loreto, nº 36, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, APTO 

1001, CEP: 54.420-20, o que pelas razões fáticas jurídicas a seguir aduzidas:  

 

I- DA SÍNTESE FÁTICA 

mailto:juridico@sportrecife.com.br
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A priori é mister destacar que o Autor é presidente da Sociedade Desportiva 

Juazeirense há mais de uma década, e sempre exerceu sua função pautada na boa-fé, 

respeito, confiança, e moralidade.  

 

Ademais, exerce o mandato de Deputado Estadual na Bahia pela quarta 

legislatura consecutiva. 

 

Portanto, é uma figura respeitada no cenário esportivo estadual e nacional, 

gozando de boa fama, inclusive, na politica partidária.  

 

No dia 10 de março de 2021, no Estádio Adauto Moraes, aconteceu o jogo do 

campeonato Copa do Brasil entre os times: Juazeirense versus Sport Recife. Durante a 

partida aconteceu um pequeno problema técnico na parte elétrica, por conta de um  

aquecimento nas luminárias inferiores em duas das quatro torres que iluminam o 

gramado. Contudo, foi solucionado a tempo para que pudesse dar continuidade ao 

jogo. 

 

O Sport perdia o jogo pelo placar de 3 x 2 em favor da Juazeirense, faltando 

pouco mais de 10 minutos para o encerramento e o time Pernambuco sendo totalmente 

dominado pela equipe baiana e não suportando mais a pressão porque o quarto gol da 

Juazeirene já era iminente, resolveu abandonar o jogo.  

  

Acontece que o Sport se recusou a reiniciar a partida contra a Juazeirense após a 

convocação do árbitro Ramon Abatti Abel, posto que as luminárias que haviam se 

apagado voltaram ao normal minutos depois. 

 

"Aguardei mais 20 minutos para ver se a condição melhorava, o que 

não aconteceu. Novamente conversei com os capitães das equipes e 

informei que a partida seria reiniciada em 10 minutos, já que para 

mim a iluminação era suficiente. Solicitei que comunicassem suas 

equipes que havia condições de jogo. Transcorridos estes 10 minutos, 

me posicionei com equipe de arbitragem no campo de jogo para o 

reinício dos 5 minutos restantes da partida. A equipe mandante 

posicionou-se prontamente para o reinício, porém a equipe visitante 
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negou-se a se posicionar para o reinício da partida, assim me dirigi ao 

banco de reservas onde a equipe se encontrava e fui informado pelo 

capitão sr. Patric Cabral Lalau que a equipe não retornaria para 

reinício do jogo. Diante da negativa da equipe do Sport em não 

retornar a formação para o reinício do jogo, informei a todos que por 

este motivo a partida estava encerrada", escreveu o juiz.” (fonte: 

https://www.cartazdacidade.com.br/post/arbitro-relata-que-sport-

se-recusou-a-reiniciar-jogo-contra-juazeirense-apos-apagao ) 

             Como o Sport estava desnorteado dentro de campo, no dia do referido jogo, a 

melhor saída encontrada foi o abandono de campo, par tentar pós jogo usar o seu 

prestígio de time de Séria A  e virar o jogo no tapetão na justiça desportiva , mas não 

conseguiu.  

             É sabido a má fase futebolística que o clube Sport vem passando, pois não 

admitiu ser derrotado por um time que disputa a quarta divisão, tentando derrotar a 

Juazeirense no tapetão”. 

             No mês de março e abril de 2021, pela Copa do Nordeste, o Sport Clube Recife 

foi goleado tanto pelo Ceará quanto pelo Bahia, pelo placar de 4 a 0, sendo 

desclassificado dessa competição e ainda penando no campeonato pernambucano. 

             O Sport Club, em um jogo pelo campeonato pernambucano, em março de 2021, 

da mesma forma que aconteceu aqui no Estádio Adauto Moraes, teve, acidentalmente, 

o sistema de irrigação do estádio acionado aos 11 minutos do primeiro tempo. E o jogo 

paralisado durante alguns minutos, quando os “sprinklers” pararam de funcionar, fato 

esse noticiado pela imprensa falada, escrita e televisada em Recife-PE.  

            Em entrevista ao Blog Esportes DP (do Diário de Pernambuco), bem como à 

Rádio Club Pernambuco, ao Programa de Jorge Soares, em data de  11 de março de 

2021, o Réu Milton Caldas Bivar, por si e valendo-se na qualidade de Presidente do 

Sport Club Recife , não só atingiu a honra objetiva do Autor como também a honra 

subjetiva ao chama-lo de ‘picareta” e “malandro velho”. Completou:   

 “O tal de Roberto Carlos [presidente da Juazeirense], totalmente 

diferente do nosso Rei, é um malandro velho. Nos termos de hoje, isso 

é inadmissível, coisa do futebol de antigamente. O que fazemos não é 

brincadeira não! Isso não é pelada. Futebol profissional é uma coisa, 

https://www.cartazdacidade.com.br/post/arbitro-relata-que-sport-se-recusou-a-reiniciar-jogo-contra-juazeirense-apos-apagao
https://www.cartazdacidade.com.br/post/arbitro-relata-que-sport-se-recusou-a-reiniciar-jogo-contra-juazeirense-apos-apagao
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pelada é outra. Mas o caso está entregue ao nosso departamento 

jurídico. Não sou advogado, porém tudo está entregue ao advogado 

Dr. Manoel Veloso, Manolo, com assistência do nosso escritório. 

Vamos ao STJD” (Fonte: 

https://www.esportesdp.com.br/noticias/futebol/sport/2021/03/e

m-tom-de-revolta-milton-bivar-diz-que-presidente-da-juazeirense-e-

u.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social ) 

Ainda na mesma matéria o segundo réu aduz que foi feita uma malandragem, 

uma picaretagem, distorcendo a real dos fatos, fazendo crer que o Autor, “por ser 

malandro velho”, teria com dolo provocado o problemas técnico com o sistema elétrico 

em parte de duas das quatro torres.  

Insta salientar que os réus passaram essa imagem errônea do Autor não só para 

o Jornal Diário de Pernambuco, que é o maior Jornal do Nordeste, como também 

outros Blogs e Rádios.  

Isto é, as transcrições da fala do segundo no blog Esportes SD, adentrando no  

sensacionalismo,  superficial  e  tendencioso  pelas  falsas afirmações,  culminou  por  

ofender  o  bom  nome,  a  dignidade,  a  reputação  e  a tranquilidade do Autor,   que 

nada ocasionou, e está sendo ridicularizado em sites e blogs pernambucanos. 

Na realidade, os Demandados precisavam justificar a derrota do clube aos seus 

torcedores e para isso resolveram desmoralizar uma pessoa de bem no caso o autor. 

Ao final da entrevista (doc. anexo) o Segundo Réu reconheceu a dificuldade de 

preparar um time em 10 dias para a Copa do Brasil, pois até o dia 26 de fevereiro 

disputava a Sulamericana. E que o time da Juazeirense que estava preparado há dois 

meses, e que seria o jogo da vida deles. E ai dispara as ofensas contra todos os atletas e 

mais uma vez contra o presidente (autor):  

 “Uma picaretagem digna de anos 70. Apagando luz, jogador fingindo 

que desmaiou, a ambulância, a ambulância some: estava tudo 

orquestrado. Catimba. É o Jogo da vida dos caras. E a gente é 

obrigado a ir com o time alternativo, com oito jogadores da Base. Com 

esse calendário não tem como”. 

 

https://www.esportesdp.com.br/noticias/futebol/sport/2021/03/em-tom-de-revolta-milton-bivar-diz-que-presidente-da-juazeirense-e-u.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social
https://www.esportesdp.com.br/noticias/futebol/sport/2021/03/em-tom-de-revolta-milton-bivar-diz-que-presidente-da-juazeirense-e-u.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social
https://www.esportesdp.com.br/noticias/futebol/sport/2021/03/em-tom-de-revolta-milton-bivar-diz-que-presidente-da-juazeirense-e-u.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social
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Logo, o que se extrai disso é que o time do Sport não tinha se preparado para 

esse competição, segundo o próprio Réu. E que jogou com oito jogadores da Base.  

Por esses dois motivos alegados ele deixou claro a inferioridade do seu time. 

Na verdade, ele enfrentou a equipe da Juazeirense que é um time profissional 

muito forte, o líder disparado desde a primeira rodada do Campeonato Baiano de 2021 

e que no dia 7 de abril de 2021 ganhou do Líder do Campeonato Carioca – o Volta 

Redonda, passando assim para a terceira fase da Copa do Brasil. 

Enfim, atualmente, a Juazeirense é o melhor time do Nordeste e em boa fase, 

contando com vários atletas que disputaram a Série A do Brasileiro, como por exemplo 

o Goleiro Calaça que já jogou no próprio Sport e Canú que já jogou a disputada Liga 

Champions na Europa.       

Apenas para fins de elucidação, os Réus não podem medir outra agremiação 

esportiva com “própria régua”, da qual foi acusada, logo confirmado pelo Presidente 

do Conselho Deliberativo do Sport, Homero Lacerda, de interromper a energia dos 

refletores do seu estádio, justo no momento da batida do pênalti, tentando impedir o 

Santa Cruz de sagrar-se campeão pernambucano, no jogo realizado em 18/03/1990, na 

Ilha do Retiro. Posteriormente, após uma reunião com os diretores da Federação 

Pernambucana de Futebol saiu a decisão que o SPORT foi o causador da falta de 

iluminação e o resultado de 2x1 para o Sport foi declaro nulo, com isso resultou na 

aplicação de uma o penalidade prevista no regulamento de uma derrota por 2x0, e 

sagrou o Santa Cruz Campeão do 1º turno, ato esse assinado por Fred Oliveira 

Presidente da FPF, sendo ainda confirmado em 23/03/1990 pelo Tribunal de Justiça  

Desportiva apreciando mandado de segurança impetrado pelo SPORT em que o 

resultado final foi uma vitória de 09 votos a zero, pela ratificação da Federação 

Pernambucana de Futebol, em definir o Santa Cruz como campeão do primeiro turno e 

vencedor da partida por 2 x 0. O SPORT perdeu um mando de campo, e ainda 60% da 

renda do jogo ao Santa Cruz, conforme matéria anexa.  ( 

http://egoldosanta.blogspot.com/2009/10/o-campeonato-pernambucano-de-1990-

parte.html?m=1 )  

Ao contrário do que aconteceu com os Réus, as afirmações falsas foram 

sepultadas pela STJD que prontamente indeferiu na do dia 16 de março de 2021, o 

pedido de impugnação da partida referida contra a  Juazeirense. O Presidente do STJD 

http://egoldosanta.blogspot.com/2009/10/o-campeonato-pernambucano-de-1990-parte.html?m=1
http://egoldosanta.blogspot.com/2009/10/o-campeonato-pernambucano-de-1990-parte.html?m=1
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Otávio Noronha fundamentou entendendo de que não há erro de direito no pedido, 

condição mínima exigida para que seja recebido o pedido de impugnação. 

 

II- DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

A Constituição Federal, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, deixa 

evidente a inviolabilidade de alguns direitos, inclusive o de honra e imagem. Vejamos. 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação;” 

 

Assim, em todo situação fática que envolva a desmoralização da imagem e 

honra de um sujeito, restará a este o direito de ser indenizado por tal ato. 

 

O Código Civil brasileiro, no mesmo sentido, assim define quanto a prática de 

ato ilícito: 

 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

Desta forma, ainda que o indivíduo pratique um ato que cause dano 

exclusivamente moral a outrem, cometerá tal descrito no mencionado dispositivo e 
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obrigatoriamente deverá reparar o prejuízo, conforme determinação do art. 927, do 

Código Civil: 

 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

 

Dessa maneira, ao praticar atos ilícitos, ainda que em rede social, deverá ter que 

indenizar ou ressarcir o prejuízo causado. 

No mesmo sentido, a legislação civil ao tratar dos crimes supostamente 

praticados pelos Réus, disciplina que aquele que denigre a imagem, gerando dano a 

honra objetiva (calúnia ou difamação) de seu semelhante, deverá, obrigatoriamente, o 

reparar por tais prejuízos causados. 

 

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia 

consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.” 

 

No caso em tela, os Requeridos, ora por si, ora como Presidente do Sport Club 

Recife, imputaram diversas ofensas ao Requerente, inclusive induzindo que o 

Requerente foi responsável pelos fatos fortuitos que aconteceram no Estádio. 

 

Inequívoco, portanto, a afirmação da presença de todos os requisitos 

caracterizadores da indenização, quais sejam: a) ação ou omissão; b) culpa do agente; c) 

dano experimentado pela vítima; d) nexo de causalidade. 

 

Em vista de todo exposto, por força dos dispositivos mencionados, deverá o 

Requerido, face a gravidade e prejudicialidade do ilícito, ser condenado em R$ 

40.000,00 ( quarenta mil reais) . 
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III- DOS PEDIDOS: 

 

Diante do exposto, requer: 

 

a) Pela citação e intimação do Clube requerido, bem como do seu presidente, já 

qualificados no preâmbulo desta inicial na pessoa de seu representante legal, 

para que apresente sua defesa de preceito, dentro do devido prazo legal, sob 

pena de revelia; 

 

b) Pela PROCEDENCIA DA AÇÃO para compelir condenar os Réus a pagar ao 

Autor a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), em face das inverdades proferidas em rede de 

computadores, blogs, jornais e rádios.   

 

c) Seja ordenada a retratação por parte do Requerido, em sua própria rede social,  

nos veículos de imprensa escrita e nas rádios em que concedeu a referida 

entrevista, a título de medida educativa;  

 

d) Protesta por todos os meios de prova admitidas em direitos, documental, 

testemunhal, depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso. 

 

Nestes termos pede e espera deferimento! 

 

Juazeiro-BA, 09 de abril de 2021. 

 

 

Carlos Henrique Rosa de Souza 

OAB-BA 684-A 

 

 

Bethânia Gonçalves da Silva Moura 

OAB-BA 51.843 

 


