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COMISSÃO DISCIPLINAR DESPORTIVA 016/2019 
     
 

ATO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA 
 
 

 O Presidente da Liga Campineira de Futsal, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor, 
 

I. CONSIDERANDO o relatório dos árbitros da partida do dia 05.10.2019, da Categoria 
Sub 20  entre COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO  X MSJ RAÇA; 

II. CONSIDERANDO que os representantes das equipes assinam a “Declaração de Garantia” 
no verso da súmula que diz; 

“Na falta de policiamento preventivo deste jogo, comprometo(emos)-me, nos termos do 
Código Brasileiro de Justiça Desportiva alínea “g”, do Art. 66 do Código Desportivo da 
Federação, do Regulamento da Competição e na presença de todos os Oficiais nomeados 
para esta competição, dar todas as garantias por eles exigidas, para regular desempenho 
de suas funções. Concordo(amos) que as garantias por mim(nós) oferecidas aos Oficiais de 
Arbitragem não impede, se julgarem-nas insuficiente, de a qualquer momento durante o 
desenrolar desta partida, declará-la suspensa temporária ou definitivamente.” 

III. CONSIDERANDO o “Regulamento Oficial Liga Campineira de Futsal 2019” – Art. 34. § 1 e 2 
que diz; 
 
“Em caso de invasão de quadra ou outros incidentes generalizados que venham a 
prejudicar o bom andamento da partida, desde que comprovada à autoria por parte da sua 
torcida, o Presidente da L.C.F.S. poderá eliminar a equipe infratora da competição, ou tirar 
os pontos caso a equipe infratora esteja vencendo a partida independente das outras 
medidas punitivas que forem cabíveis.” 

Resolve, após ouvir o Vice-Presidente, Diretor do Departamento Técnico e Diretor de Arbitragem, 
 

1. ADVERTIR a equipe MSJ RAÇA, devido ao comportamento de sua torcida durante a 
partida, ESCLARECENDO que caso haja reincidência irá aplicar o Art. 34. § 1 e 2 do 
Regulamento da LCFS; 
 

2. ENQUADRAR o atleta Sr. Gustavo Juliano Silva da equipe COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO, no 
Artigo 258  do CBJD, aplicando pena de um jogo de suspensão; o atleta Sr. Allan Kaique 
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Pinto Moreira da equipe COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO, no Artigo 254-A § 1º item II do 
CBJD, aplicando pena de quatro jogos de suspensão; o atleta Sr. Samuel Calebe Avelino da 
equipe MSJ RAÇA, no Artigo 258  do CBJD, aplicando pena de um jogo de suspensão; o 
atleta Sr. Alisson Alex Martins Lazarini da equipe MSJ RAÇA, no Artigo 254-A § 1º item I  
do CBJD, aplicando pena de quatro jogos de suspensão; o atleta Sr. Lucas Dos Santos 
Lopes da equipe MSJ RAÇA, no Artigo 258  do CBJD, aplicando pena de um jogo de 
suspensão; o treinador Sr. Gabriel Dos Santos Farias da equipe MSJ RAÇA no Artigo 257 e 
no Artigo 258 § 2º item II do CBJD, aplicando pena de dez jogos de suspensão, sendo seis 
partidas no artigo 257 e quatro partidas no artigo 258 § 2º item II ambos do CBJD; 
 

3. DESCLASSIFICAR o Artigo 258 § 2º, item II  do CBJD no qual o treinador Sr. Carlos Alberto 
Fiandra da equipe COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO, havia sido APENADO e ENQUADRAR o 
treinador no Artigo 258 § 1º do CBJD, aplicando pena de advertência. 
 

4. DESCLASSIFICAR o Artigo 254-A § 1º item I  do CBJD no qual os atletas Sr. Ítalo Matheus 
Barros Coqueiro da equipe COLÉGIO RAPHAEL DI SANTO, Sr. Maycon Firmino Rosa e  Sr. 
Davi Alfredo Silva Grisi De Oliveira da equipe MSJ RAÇA, haviam sido APENADO e 
ENQUADRAR os atletas no Artigo 258 do CBJD, aplicando pena de um jogo de suspensão. 
 

5. MANTER o Artigo 257 do CBJD no qual o atleta Sr. Maycon Firmino Rosa da equipe MSJ 
RAÇA, havia sido APENADO, aplicando pena de seis jogos de suspensão.  
 

6. ESCLARECER que ao atleta Sr. Maycon Firmino Rosa da equipe MSJ RAÇA, será aplicado 
pena de sete jogos de suspensão, sendo uma partida o Artigo 258 e seis partidas no artigo 
257. 
 

7. ESCLARECER que conforme Artigo 182 do CBJD, “As penas previstas neste Código serão 
reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por 
entidade partícipe de competição que congregue exclusivamente atletas não 
profissionais”. 
 
“§ 1º Se a diminuição da pena resultar em número fracionado, aplicar-se-á o número 
inteiro imediatamente inferior, mesmo se inferior à pena mínima prevista no dispositivo 
infringido; se o número fracionado for inferior a um, o infrator sofrerá a pena de uma 
partida, prova ou equivalente. (AC)”. 
 
Ficando, desta forma, o atleta Sr. Allan Kaique Pinto Moreira da equipe COLÉGIO RAPHAEL 
DI SANTO, suspenso duas partidas; o treinador Sr. Gabriel Dos Santos Farias da equipe 
MSJ RAÇA suspenso cinco partidas; o atleta Sr. Maycon Firmino Rosa da equipe MSJ RAÇA 
suspenso três partidas; o atleta Sr. Alisson Alex Martins Lazarini da equipe MSJ RAÇA, 
suspensos duas partidas; 
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8. COMUNICAR tal decisão aos participantes da 37ª Copa Campinas de Futsal; 

 
9. ESTE comunicado entra em vigor a partir de sua publicação. 

 
 

Campinas, 12 de outubro de 2019. 
 
 

Sr. Erasmo Pinto 
Presidente 

 


