
ATA DE JULGAMENTO

Processo n. 187

RELATÓRIO - Aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano
de dois mil e quinze (2015), às 18:30 horas, na sede da Liga Barretense
de Futebol, situada na avenida 7, n° 1265, reuniu-se a Comissão
Disciplinar da Liga Barretense de Futebol, assim composta: Presidente
DR. CELBIO LUIZ DA SILVA; Secretário: DR. JOÃO DE SOUZA DE
JUNIOR; e o Membro: DR. CRISTIANO FERRAZ BARCELOS; após
apresentação das manifestações escritas e orais, observado os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, passou-se a analisar
as infrações supostamente cometidas pela equipe Ibirapuera:

Artigo 3° IX - Diante do relatório dos árbitros, bem como diversas imagens
que foram entregues a esta Comissão, restou comprovada a infração ao
presente artigo, praticada pela equipe Ibirapuera. Como pôde ser
analisado pelas imagens e pelo relatório dos árbitros e representantes,
que gozam de boa-fé em seus relatos, restou comprovado a participação
de pelo menos 2 (dois) dirigentes, ou seja um massagista e um diretor
devidamente inscritos na Liga, diversos jogadores e torcedores da equipe
Ibirapuera. Com isso restou comprovado a responsabilidade objetiva da
equipe nas cenas lamentáveis praticadas na partida final da competição,
toda a situação poderia ser evitada se os próprios jogadores tivessem
impedido o primeiro torcedor que invadiu o campo de agredir fisicamente
o árbitro.

Artigo 3° II - Da mesma forma, diante do encerramento da partida, por
motivo de falta de segurança, restou caracterizado a infração da equipe
ao presente inciso.

Nada trouxe a equipe do Ibirapuera que pudesse ilidir sua culpa, sequer
foi arrolada qualquer testemunha. O relatório do arbitro é bem claro,
mostrando que a partida foi encerrada ante a falta de segurança. O clima
que se instalou devido às barbáries cometidas por jogadores,
torcedores e até mesmo diretores da equipe do lbirapuera, foi motivo
incontroverso para justificar o encerramento da partida, vindo inclusive a
impedir a entrega dos troféus e demais prêmios, pois em razão dos atos
praticados pela equipe, o campo de futebol, se tornou um campo de
guerra.



Ressaltam-se nesse ponto, as agressões covardes sofridas pelo árbitro
auxiliar: Paulo Aleixo, bem como o empurrão violento sofrido pelo árbitro
da partida: Marco Aurélio de Oliveira, que fora empurrado contra uma barra
de ferro, estando inclusive em iminente risco de morte, comprovando que
por responsabilidade exclusiva da equipe do Ibirapuera foi impedido
o prosseguimento da partida.

Diante de todo o exposto, esta Comissão por unanimidade, diante da
gravidade dos fatos, e a repercussão negativa trazida aos eventos
organizados pela Liga Barretense de Futebol, assim decide: No que
concerne ao Art. 3°, IX: Perda de 3 (três) pontos, tendo em vista que o
fato ocorreu na final do campeonato, restou caracterizado a incidência da
alínea A do presente inciso, devendo a equipe iniciar o próximo
campeonato no qual vier a participar com -3 (menos três) pontos na tabela.
Quanto ao Art. 3°, II: Fica a equipe suspensa de todas as atividades
promovidas pela Liga Barretense de Futebol pelo prazo de 1 (um) ano,
sendo que desta forma fica excluída do próximo Certame a ser
disputado em 2016.

Fica mantida a promoção da equipe à Série A, tendo em vista que a vaga
foi conquistada com a classificação da equipe para as semi finais do
presente torn te: da mais. Publique-se no lugar de costume.
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