ATA DE JULGAMENTO
DA JUNTADEJUSTIçADESPORTIVA
DA LIGABARRETENSE
DE FUTEBOL
07t07t2010

Aos 7o (sétimo) dia do mês de (07) julho do ano
(2010) dois mil e dez, às 18:30horasna sededa Liga Barretensede Futebol situadana
Rua 8 no 1.265, nesta cidade de Barretos SP. reuniu-se a JUNTA DE JUSTICA
DESPORTTvA DA LIGA BARRETENSE DE FUTEBOL. assim composta:
Presidente: Dr. Renato Aparecido de Castro. Secretário: Giovane Alves Nunes e
como membro Dr. Robert Friedrich Kirchhoff . para conhecereme procederem o
julgamento dos recursos interpostos pelos atletas BRLINO ANTONIO TAVARES
FREITAS e cARLos EDUARDO PEREIRA DE sÁ TELS, ambos da equipe do
C.S.R. FRIGORÍFICO, da decisão prolatada pela Comissão Disciplinar no dia
0210612010,
euo, com referenciaao atletaBruno Antonio TavaresFreitas decidiu: "Por
infraçõo ao art. 5o, VIII, aplicação da pena de 120 (cento e vinte) dias de todas as
atividades da LBF, durante a vigência do campeonato,contados da dqtq da expulsão,
suspensopreventivamente nos termos do art. B' do Anexo Disciplinar" (sic) e com
referencia ao atleta Carlos Eduardo Pereira de Sá Teles decidiu "Por infração oo art.
5o, VIII, aplicação da pena de 120 (cento e vinte) dias de todas as atividades da LBF,
durante a vigência do campeonato, contados da data da expulsão, suspenso
preventivamentenos termos do art. 8o do Anexo Disciplinar" (sic). O julgamento dos
recursosaqui referido estavaprevistopaÍa o dia0ll07l2010 às 18 horas,que suspenso
paÍa que os recorrentesapresentassemo "vídeo" nas razões do recurso. Em que pese
cientificados para o ato não apresentaramo "vídeo" e tão pouco justificaram a
impossibilidade ou não, a mostrar total desinteresseda prova. Esta Junta, por seu
membros, ante o desinteressedos recorrentesquanto a produção da prova, decorrido o
prazo assinalado paÍa apresentaçãodo vídeo, restou esta preclusa. O processo com
relação ao atleta Bruno foi relatado pelo Dr. Renato Aparecido de Castro que emitiu
voto em peça própria, que frca fazendoparte integrantedesta,que coúeceu do recurso
e negou provimento ao mesmo, para manter na integra a decisão hostilizada. E o
processocom relação ao atleta Carlos Eduardo foi relatado pelo Dr. Robert Friedrich
Kirchhoff que emitiu voto em peça própria, que fr.cafazendoparte integrantedesta,que
coúeceu do recursoe negou provimento ao mesmo,para manter na integra a decisãoda
Comissão Disciplinar da Liga Barretense de Futebol. Os julgadores manifestaram
concordescom os relatóriose votos. Passandoao julgamento,por unanimidade dos
julgadores, foram os recursos conhecidose negados provimentos, para manter na
integraa decisãoproferidapela ComissãoDisciplinar no julgamentodo dia 0210612010,
que decidiu aplicar ao atleta Bruno Antonio Tavares Freitas a pena de 120 (cento e
vinte) dias de todas as atividadesda LBF, durante a vigência do campeonato,contados
da data da expulsão; e aplicar ao atleta Carlos Eduardo Pereira de Sá Teles a pena de
120 (cento e vinte) dias de todas as atividades da LBF, durante a vigência do
campeonato,contadosda data da expulsão, prevista no artigo 5o,inciso VIII do Anexo
Disciplinar - Portaria n' 0312010- daLiga Barretensede Futebol. Pelo Presidentefoi
determinadoque desse publicidade destejulgamento na forma de costume, pata todos
os efeitos legais. Nada mais havendo para deliberar, deu-sepor encerrado o presente
julgamento. Concluídos os trabalhos, o Sr. Presidente
inou ao Secretario que

/'

fosse lawada a
unanimidade.

ata, que após lida e achada conforme foi aprovada por
no lugar de costume.

DR.RENATO

IDODE CASTRO

DR. ROBERTFRIEDRICHKIRCHHOFF
Membro

