5ª Comissão Disciplinar
Processo Nº. 091/2019
Denunciados: Danilo Lisboa dos Santos e José Brandi Regato Neto
Auditor Relator: Flávio Boson
Auditor Designado para Acórdão: Eduardo Mello
I- Relatório
Trata-se de denúncia oferecida pela D. Procuradoria da Justiça
Desportiva contra Danilo Lisboa dos Santos, atleta do Cruzeiro E.C. e José
Brandi Regato Neto, preparador físico do C.R. Vasco da Gama, por fatos
ocorridos em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-17
O primeiro denunciado, segundo a súmula da partida, teria dado um
soco nas costas de seu adversário quando o jogo estava parado, recebendo
assim, o cartão vermelho direto. Restou denunciado como incurso nas sanções
do art. 254-A do CBJD. A defesa apresentou prova de vídeo.
Já o segundo denunciado, preparador físico do Vasco da Gama, foi
expulso de campo por reclamar reiteradamente da arbitragem, e ao ser
advertido verbalmente, ainda disse ao árbitro: “então apita direito!”.
É o relatório.

II- Voto
Em relação ao primeiro denunciado, atleta do Cruzeiro, ao ver o vídeo
podemos reparar que houve provocação dos dois lados. Ademais, não houve
um soco nas costas, mas sim, um aparente empurrão. Dessa forma,
desclassifico a conduta para o art. 250 do CBJD, por considerar apenas um
ato hostil e não uma agressão, e condeno o atleta a 2 partidas de suspensão,

reduzida pela metade por força do art. 182 do CBJD. Quanto ao atleta, houve
unanimidade.
Já quanto ao preparador físico do Vasco da Gama, iniciei divergência
ao voto do Relator que o absolvia. Entendo, que mesmo que não haja palavras
desrespeitosas ou xingamentos, não é função do preparador físico reclamar
da arbitragem. Considero também que a expulsão veio por causa da repetição
do ato, o que prova sim um desrespeito ao árbitro da partida. Dessa forma,
voto por condená-lo a uma partida de suspensão por força do art. 258 do CBJD.
Votou com o relator, o auditor Sormane de Freitas. Acompanharam o
voto divergente, os auditores Maurício Neves e Otacílio Araújo.

IV – Dispositivo
Diante de todo o exposto, decide-se:
a) Condenar, por unanimidade, o atleta do Cruzeiro E.C., Danilo Lisboa
dos Santos, a duas partidas de suspensão por infração ao art. 250 do
CBJD, n/f do art. 182 do CBJD;
b) Condenar, por maioria de votos, o preparador físico do C.R. Vasco da
Gama, José Brandi Regato Neto, a uma partida de suspensão por
infração ao art. 258 do CBJD
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