LIGA BARRETENSE DE FUTEBOL
-S.P
(017) 3321-BARRETOS
Fons/Fax:
ATADEJULGAMENTO
DAJUNTADEJUSTIçADESPORTIVA
DA LIGABARRETENSE
DEFUTEBOL
3í/10/2008
Aostrintae um diasdo mêsde outubro
de doismile oito.às 17h30,na sededa
DEPORTIVA
DA LIGA
Liga,Avenida
7 n0.1268,reuniu-se
a JUNTADEJUSTIÇA
BARRETENSE
DE FUTEBOL,assim composta:PresidenteGiovane Alves
Nunes,Dr. RobertFriedrichKirchhofe o membroGilbertoVicenteFilho
Relator, para conhecereme procederemao julgamento,conformeÊdital
pelaEquipeFrigorÍfico,
publicado
em
na formade costume,
do Recurso
interposto
pela
proferida
Gomissão
favordo atletaMarcioAdrianoGranja,contradecisão
que aplicoua penado art.so,Vlll do Anexo
Disciplinarno dia 09/10/2008,
em seurelatório
e voto,queficafazendoparte
disciplinar.
PeloRelatordesignado
integrante
deste.Os membrosGiovaneAlves Nunes e Dr. Robert Friedrich
Kirchhoff,após examesdos autose do supracìtadorelatório,manifestaram
ao votodo Relator.
Portais razõeshá de ser mantidaa penalidade
unânimes
imposta pela ComissãoDisciplinar.Neste julgamentocompareceuo Sr.
Romualdode Jesus Pedrosa,vice- presidentee o defensorDr. Otávio
Augustode Souza.Concluídos
os trabalhos,
o Sr. Presidente
determinou
ao
quefosselavradaa presente
foi
Secretário
ata,queapóslidae achadaconforme
porunan
aprovaoa
. Publique-se
no lugarde costume.
O defensor
do atleta
Recorrente

Secretário

z,---"--^t-{--:>'
Çò<r-r--o
"GILBERTO
FILHO
VICENTE
Relator

ROMUALDO
DEJESUSPEDROSA

RELATORIO

Trata-see recursointerpostopela DIRETORIA
DO C.S.R.FRIGORIFICO
em favordo atletaMarcioAdrianoGranjano.09,
proferida
pela
a ComlssãoDlsciplinar
da Ligade Futebolde
contraa decisão
queo condenouàs penasprevistas
no artigo50incisosVlll, do Anexo
Barretos,
Disciplinar PortarianoO1/2008.
A ComissãoDisciplinar,
conformeminucioso
julgamento
facultadoe
no
dia
09/10/2008,
de
realizado
relatórioda ata
respeitado
o amplodireitode defesa,após realizadasas provaspertinentes
indisciplinares
ahibuídosao atletaMarcioAdrÌanoGranjapor ocasião
aos atos
quando
da partidaque atuou em favor de sua equìpe,no dia 0710912008,
enfrentoua equipe de os Camarões,fincada no conjunto das provas
produzidas
que corroboraram
firmadospeloarbitroJoséCardoso
os relatórios
do
e pelo representante
Sidneyde Queiroz,rejeitandoa desclassificação
para
a do incisoI requerido
enquadramento
da infraçãodo art. 50 incisoVlll
por unanimidade,
peladefesae a absolvição
aplicarao
requerida,
deliberou,
previstas
penalidades
inciso
Vlll do
no citadoartigo50
atletarecorrenteas
por 120
ou seja,"a penade suspensão
AnexoDisciplinar Portariano0'1/2008,
(centoe vinte) dias de Íodas as atividadesda LBF, a ser cumpridadurantea
vigênciados campeonaÍos,apóso cumprimentoda pena,ora aplícada".Ainda
a comissãodecidiuque "Em razão das infraçõespraticadasa Comrssão
Disciplinardelibera por unanimidadeaplicara suspensãopreventivaao atleta
Marcio Adriano Granja ate final decisão nas instânciasadministrativasda
JustiçaDesportivada LBF".
Ciente da decisãoprolatadapela Comissão
proÍerida
coma
e nãoconformada
nojulgamento
do dia09/10/2008,
Disciplinar
interpor,
em favordo atleta
DO C.S.R.FRIGORIFICO
mesma,a DIRETORIA
MarcioAdrianoGranja no 09, o recursoora analisado,no qual pleiteiaa
"apreciaçãoem segunda instaneiado julgamentodo atleta Marcio Adriano
Granjapor não estarde acordocom a decisãoíniciale por saberque lhe é de
direitotal medida".
E o relatório.
VOTO.
No entanto,não merece
O recursoé tempestivo.
ter a guaridapleiteada.
Vejamos.
O atleta Marcio Adriano Granja no. 09, ora
acusaçÕes
a ele imputadas,
nâo se desvencilhou
das gravíssimas
recorrente,

Comobem acentuado
na ata de julgamento
da
comissãoDisciplinar
o próprioafletareconhece
praticado
ter
o aioìndisciplinar
ao afirmarque "Â/ãofoi uma cotoveladae sim uma braçada,ainda pegoua
paÉe minha mão que estavaenfaixada . . . Foi apenasuma,' m'ãoáada,,
-d1
que dei nele,e não uma cotovelada',.
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Camarões.
A tese da defesanesteponto nâo mereceser
acolhida,poisnão cabeao legislador
conceituar
as condutas,
tal interpretação
caberáao operadordo Direitodianteo caso concretoe deve ser observáda
comos critériosde tiposabertose fechados,
sendoo primeirocaracterístico
de
açõesculposas,
e o segundo
de açÕes
dolosas.
No casoem tela,temosa imediatatipificação
de
umacondutafechada,isto é, dorosa,poiso ailetaao disputara bola,diveria
agircomdiligência,
evitandono contatofísicoa agressão,
poração,comoo ato
de desferirumacotoverada,
ou poromissão,ou sója,deixaro bàço paraatingir
o atleta.
Assim, mesmo sendo uma braçada como
alegado,a condutase ajustaperfeitamente
ao tipo do art.5o,in'cisoVill do
AnexoDisciplinar
da LBF,e destamaneiradevesei interpretada.
Não bastasseisso,após a praticada agressão
ao seu colegaAtaíde,o ailetada equipeadversária,
numa atitudeãe toda
repugnante,
dirigeà pessoado arbitroJosé cardosoe propositalmente
lhe
defereumacusparada.

assim
o é nocotidian"
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oportunidades,
é o respeito
à pessoado próximo,
o queparece,S.HI.J.,
naoter
sidoa atitudedo atletaacusaoo.
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conformeart. 50,incisolV e V, não levaem consideração
".:i
que esta ofendeu
tantofísicacomomoralmente
o agredido.
Também inconteste a asca agressão da
cusparada,
aindaque em depoimento
o autorda mesmatenhaìegadosua
prática,os.instrumentos
pioneirosdas informações
dos atos agressúos,aqui
em.comento,quaissejamos "relatórios"
do arbitroe do representante,
fontes
indispen_sáveis,
num conjuntode provas,paralouvarderiberações
e decisÕes
dos.órgãosde Jusriçadestaconceituada
Liga Barretense
de Futebor,foram
precisose induvidosos,a elegê-losesteiosda verdade substancialaglii
perseguida.
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Há de se levarem consideração,
que ocorreram
duasatitudespenalizadas
peloAnexoDisciplinar,
razãopelaqualindiscutível
a
aplicação
de suaspenalidades.
Insta salientar ainda, que o Recurso
administrativo
desportivodeveraser interpostono prazode 05 (cinco)dias
corridos,conformeaduz o parágrafo20, do Regulamento
do Campeonato
AmadorVarzeano,portantoas razÕesintempestivamente,
não deveminstruir
os autos.
Alémdo mais,nãocabeà Comissão
Disciolinar
e à Juntade JustiçaDesportiva
da LigaBarretense
de Futebola produçãode
provas nos procedimentos
administrativos
instaurados,tais procedimentos
cabemaos denunciados,
se de seus interesses,
o que não ocorreuno caso,
pois,o denunciado
Marcionenhumaprovaproduziua ilidira denuncialhe
imputada.
Conheçodo recurso,por ser tempestivo,nego
provimentoao mesmo, para manter na integraa decisãoproferidapela
Comissão
Disciplinar
nojulgamento
quecondenou
do dia09/10/2008,
MARCIO
ADRIANOCANJAatletada equipeC.S.R.FR|GORíFICO,
às penasprevistas
- Portaria
no artigo50incisoVlll, do AnexoDisciplinar
no.01/2008,
a partirda
decisãode 1ainstancia.
Barretos,
31 de outubro
de 2008.
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