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Ao primeiro
diado mêsde agostode doismile nove,às th30,na sededa Liga,RuaI no.
1268,reuniu-sea JUNTA DE JUSTIÇADEPORTIVA
DE
DA LIGA BARRETENSE
FUTEBOL,
PresidenteDr. RobertFriedrichKirchhoff,Dr. Renato
assimcomposta:
paraconhecerem
e
Aparecidode Castro,Relator,e GilbertoVicenteFilho,Secretário,
procederem
Editalpublicado
na formade costume,
do Recurso
ao julgamento,
conforme
pelaEQUIPELAGOINHA,
pelaComissãoDisciplinar
interposto
contradecisãoproferida
quedecidiu"atribuira vitóriaà equipeCachoeirinha,
peloplacarde 1 x
no dia 2310712009,
pela equipeLagoinha.Ainda,decidiupor
0, em razão do tumultoter sido ocasionado
desc/assificar
a equipeLagoinhado art,3'., incisoll, parao art.3"., incisolX. Em razãoda
decidiupor aplicar a
reincidênciada equipe, que já foi penalizadacom adverTência,
Pelo Relatordesignadoem seu
PERDADE 6 íSE/S)PONÏOS da equipeLagoinha".
mas
do recurso,
deste,que conheceu
relatório
e voto,que ficafazendoparteintegrante
Dr. RobertFriedrichKirchhoffe GilbeÉo
ao mesmo.Os membros
nãodeuprovimento
manifestaram
unânimes
VicenteFilho,apósexamedosautose do supracitadorelatório,
e negadoprovimento
foi o recursoconhecido
Postoem julgamento,
ao votodo Relator.
pelaComissão
porunanimidade.
imposta
a penalidade
há de sermantida
PortaisrazÕes
quefosse
ao Secretário
determinou
o Sr. Presidente
os trabalhos,
Disciplinar.
Concluídos
por unanimidade.
foi aprovada
lavrada
ata,queapóslidae achadaconforme
a presente
Publique-se
no lugarde costume.

Za*tr'' KIRCHHOFF
DR.ROBÉRTFRIEDRICH

---.*"t*,
FILHO
VICENTE
Secretário

Presidente

DODECASTRO

RELATORIO

Trata-see recursointerpostopela equipe de futebol
LAGOINHA, na oportunidaderepresentada
pelo Vice PresidenteSr. Valdomiro Paixão
Leito Junior,contraa decisãoproferidapelaa ComissãoDisciplinarda Liga de Futebol
de Barretos,proferidano dia 2310712009
que,apóster sido denunciadanos aúigos 19 e
20 do Regulamentodo Campeonato
Rural -2009,clc artigo3o,II, do Anexo Disciplinar,
que decidiuooatribuir a vitória à equipeCachoeirinha,pelo placar de I X 0, em razão
do tumulto ter sido ocasionadopela equipeLagoinha.Ainda decidiupor desclassfficar
a equipe Lagoinha do artigo 3o,II, para o art. 3", IX. Em razão da reincidência da
equipe,quejá foi penalizadacom Advertêncía,decidiupor aplicar a pERDA DE 6
(SEIS)PONTOSda equipeLagoinha".
Não conformadacom tal decisão,a equipede futebol
LAGOINHA interporrecursoà JJD,ora analisado,no qual, em resumo,sustenta,para
reforma-la,quenão constouda Sumulaqueos "tumultuadores"eramexclusivamente
da
equipe Lagoinha, devendoser declaradonula a perda dos pontos, e aind4 sendo
remarcadanova partidaa ser realizadaem camponeutro,nos termosdo artigo 21odo
regulamentodo Campeonato
Rural.
É o relatório
VOTO.
guaridapleiteada.

O recursoé tempestivo.No entanto,não mereceter a
Vejamos.

Consta,da Sumulafirmada pelo arbitro Marcos José
Ramos,que atuouna partidaentreas equipesLagoinhaX Cachoeirinha,esta realizada
no dia 1210712009,
no campode mandoda equipeLagoinha,que'o. . . Aos 63 minutos
computadosdejogo houveum pênalti para a equipedo Cachoeirinha,houvemuitas
reclamaçõespor parte dos atletasdo Lagoinha. Vários torcedoresinvadiram o campo,
folaram, discutìram, com o arbitro em Marco Jose Ramos e não permitindo quteo
pênalti fosse cobrado.Após dez minutos de discussão,bate o pênalti, não bate o
pênalti, eu o arbitro encereia partida. Ojogo estavaLagoinha0 X Cachoeirinha".
No mesmosentidoé o relatório do representante
da
Liga,na ocasião,Sr.NaudoJoséBorges.
Da leitura da Sumula,bem como, do relatório supra
referidos, conclui-se, de forma induvidosa, ainda que não conste, nos referidos
documentos,expressamente,
as identificaçõesdos "torcedores/tumultuadores",que
estespertencemà fiel e fenenhatorcida da equipede futebol da Logoinha,que na
ocasiãoteve assinaladocontra um oopênalti",a ser cobrado pela equipe adversária
Cachoeirinha.Cabívela indagação:a qual equipe,torcedoresfieis, manifestamde
forma, no caso, com excessivosatos indisciplinares(invasãode campo,agressões

contra si um pênalti assinalado? No caso,sem dúvida os "torcedores/tumultuadores"
pertecemà equipeLagoinha.
A própria equipe/recorrentereconhece que seus
"torcedores" invandiram.o campo e tumultuarama partida, ao ponto de ser esta
encerradaantecipadamente,
quando afirma:" , . . umavezque os torcedoresdas duas
equipesjá estavamdeixandoo campo . . . não consíar que os tumultuadoreseram
exclusivameníe
da equipeLagoinha. . .".
No caso, não há negar que a responsabilidade,
dos
atos indisciplinaresconstatados,
quandoda partida de futebol, supraferida, deve ser
atribuídaexclusivamente
à equipedo Lagoinha,uma vez que,seusautoresforam seus
própriostorcedores.
A isso,soma-se
quetaisprocedimentos
indisciplinares
e seusautores, aqui focados,são reincidentes,como se constatado documentode
fls.lll12, a justificara penalidade
impostaá equipe.
A equipe do Lagoinha, como se constata, não
produziu nenhuma prova capaz de ilidir os documentosinformativos dos atos
indisciplinares
de seus"torcedores",
ônusquelhe cabia.
Conheço do recurso, por ser tempestivo, nego
provimento ao mesmo, para manter na integra a decisãoproferida pela Comissão
Disciplinarno julgamentodo dia 23107/12009,
que decidiu" atribuir avitória à equipe
Cachoeirinha,pelo placar de I X 0, em razão do tumulto ter sido ocasionadopela
equipeLagoinha.Ainda decidiupor desclassificara equipeLagoinhado artigo 3o,II,
para o art. 3o, IX. Em razão da reincidênciada equipe,quejá foi penalizadacom
Advertência, decidiu por aplicar a PEfuDA DE 6 (SEIS) PONTOS da equipe
Lagoinha".
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