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LIGA TUBARONENSE DE FUTEBOL – LTF. 

 

Processo n.º 003/2022. 

 

COMISSÃO DISCIPLINAR. 

 

Auditor-Presidente: Dra. Dra. Manuela dos Reis Vicente. 

Auditor-Relator sorteada: Dra. Dra. Manuela dos Reis Vicente. 

Denunciante: Dr. Procuradora de Justiça do Desporto. 

Denunciados: LUCAS DE SOUZA AMORIM, LUIZ CARLOS MENDES DE 

OLIVEIRA e MARCOS MAXIMO CASAGRANDE. 

 

I. DO RELATÓRIO 

  

A Procuradoria da Justiça Desportiva, através do seu Procurador de 

Justiça do Desporto, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 21, do CBJD, deflagrou denúncia contra os atletas LUCAS DE SOUZA 

AMORIM, LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA e MARCOS MAXIMO 

CASAGRANDE, em razão do jogo Gatorads e Sul América, das agressões 

praticadas na partida. 

Conforme consta no relatório da súmula da partida: “O atleta Sr 

Lucas de Souza Amorim foi expulso de campo após tentar acertar o 

adversário com uma voadora e o Sr Luiz Carlos Mendes de Oliveira foi 

expulso diretamente por partir para cima do adversário que havia o atingido 

nas pernas, ambos atletas da equipe do Sul América. O Sr. Marcos Maximo 

Casagrande, atleta do Gatorads, fora expulso de forma direta por dar uma 

entrada de forma violenta atingindo as pernas do adversário.". 

  Para tanto, entendeu o Procurador de Justiça do Desporto que a 

conduta do acusado Marcos Maximo Casagrande infringiu o Art. 254 do CBJD e 

as condutas dos atletas Lucas de Souza Amorim e Luiz Carlos Mendes de 

Oliveira infringiram o Art. 254-A do mesmo diploma legal. 

Designou-se data da sessão de instrução e julgamento pelo 

procedimento sumário, bem como, determinou-se a citação do acusado para, 

querendo, apresentar defesa. 
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Recebida a denúncia porquanto preenchidos os requisitos do artigo 

79, do CBJD, o Presidente da Comissão Disciplinar sorteou relator do processo. 

Diante do quórum apresentado, o Presidente do órgão judicante 

declarou aberta a sessão de instrução e julgamento. Na solenidade, leu-se a 

denúncia, oportunizou-se a produção de provas para as partes. 

Ao final, abriu-se o prazo para a sustentação oral dos acusados, 

com fulcro no artigo 125, do CBJD. 

Encerrados os debates, e ausentes requerimentos de diligencias 

complementares, passei a decidir. 

 

II. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Inicialmente é importante frisar que a súmula da partida possui 

presunção de veracidade, não sendo trazido aos autos nenhum elemento capaz 

de derruir a sua presunção. 

Ademais, verifica-se ainda que os atos foram devidamente 

registrados através das imagens da UNITV, razão pelo qual restou devidamente 

configurado os atos praticados pelos denunciados. 

Pois bem. 

Rezam o artigo 254 e 254-A do CBJD, que comete infração quem: 

 

Art. 254. Praticar jogada violenta:  

PENA: suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes.  

§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de  

outros: (AC).  

I - qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão  

razoavelmente esperado para a respectiva modalidade; 

 

Art. 254-A. Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente.  

PENA: suspensão de quatro a doze partidas, provas ou equivalentes, se praticada  

por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e  

suspensão pelo prazo de trinta a cento e oitenta dias, se praticada por qualquer outra 

pessoa natural submetida a este Código. 

§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros:  

[...] 
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II - desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma 

contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido.  

 

Verifica-se que não restam dúvidas quanto a ocorrência do fato 

mencionado na súmula da partida. 

Importante frisar ainda, que as imagens demonstram claramente 

os atos praticados por cada atleta. 

O denunciado Marcos acerta com força excessiva o denunciado 

Luiz Carlos que prontamente se levanta e lhe agrediu com um chute e um 

empurrão. 

Em seguida o denunciado Lucas vem em velocidade e acerta o 

denunciado Marcos um chute, e consequentemente acaba caindo e se 

lesionando. 

Sendo assim, a materialidade e autoria da infração foram 

devidamente comprovadas nos autos. 

Situações de agressão durante partidas esportivas devem sempre 

ser punidas com vigor, visando sempre como punição aos denunciados e 

servindo também de forma educativa aos demais atletas para que atos desta 

natureza não se repitam. 

A conduta perpetrada pelo acusados vai em desencontro com o 

espírito desportivo, devendo, portanto, sofrer as conseqüências da lei no intuito 

de desestimulá-los à prática de novos atos. 

Julgo irrelevante qualquer estado de exaltação, ira ou cólera para 

a configuração da infração, pois devemos sempre priorizar o cumprimento do 

regulamento da competição e principalmente da legislação. 

Os acusados praticaram as infrações previstas nos Arts. 254 

(Marcos Maximo) e 254-A do CBJD (Luiz Carlos e Lucas), eis que devidamente 

comprovado nos autos. 

Tais atos foram praticados durante o andamento da partida. 

Portanto, constato que a conduta do acusado é antidesportiva, 

típica e culpável. 

 
III. DO DISPOSITIVO 
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Em relação à conduta praticada pelo denunciado Marcos Máximo 

Casagrande, verifica-se que infringiu o disposto no Art. 254 do CBJD. 

Quanto a fixação da pena, entende-se justo e razoável a fixação da 

pena de suspensão de 6 (seis) partidas, eis que é evidente a nítida intenção do 

atleta de acertar seu adversário de forma violenta. 

Ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena, torno 

definitiva a pena de suspensão de 6 (seis) partidas. 

Com relação aos atletas Lucas de Souza Amorim e Luiz Carlos 

Mendes de Oliveira, verifica-se que foram praticadas após o apito do árbitro com 

a nítida intenção de agredir seu adversário. 

Ambos os atletas são primários e as agressões apesar de 

aparentemente graves, não causaram maiores consequências ao adversário. 

Desta forma, entende-se justo e razoável a aplicação da pena de 

suspensão de 6 (seis) partidas aos denunciados Lucas de Souza Amorim e Luiz 

Carlos Mendes de Oliveira 4 (quatro) face a confissão na presente sessão de 

julgamente, tornando-a definitiva a pena em razão da ausência de agravantes e 

atenuantes. 

Isto posto, voto pela procedência do pedido formulado na denúncia, 

para condenar o acusado MARCOS MÁXIMO CASAGRANDE nas sanções 

do artigo 254 do CBJD, com pena definitiva de suspensão de 6 (seis) 

partidas. 

Condenar o denunciado LUCAS DE SOUZA AMORIM nas 

sanções do artigo 254-A do CBJD, com pena definitiva de suspensão de 6 

(seis) partidas, sendo reduzidos pela metade por se tratar de atleta não 

profissional com base no Art. 182. CBJD 

Condenar o denunciado LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA 

nas sanções do artigo 254-A do CBJD, com pena definitiva de suspensão 

de 4 (quatro) partidas sendo reduzidos pela metade por se tratar de atleta 

não profissional com base no Art. 182. CBJD. 

Determino o imediato cumprimento do inteiro teor desta decisão, 

nos termos do artigo 133, do CBJD. 

 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
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Tubarão, SC, 08 de julho de 2022. 

 

 

Auditor-Relator sorteado: Dra. Manuela dos Reis Vicente. 

 

 

Auditor (de acordo com o relator) 

 

 

Auditor (de acordo com o relator) 


