TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOTIVA PARA O RUGBY DO ESTADO DE SÃO PAULO
ILMO. SR. DR. PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA PARA O RUGBY DO ESTADO DE SÃO
PAULO.

Processo 014/2018

Vimos pela presente encaminhar a Vossa Senhoria súmula e relatório de cartões
da partida ocorrida em 09/06/2018 entre a Associacao Desportiva Pinda Rugby Clube e o Rio
Preto Rugby pelo campeonato paulista da 4ª divisão, com o fito de se apurar infração disciplinar
praticada pelo atleta JOSE PAULO DE OLIVEIRA com fulcro no relatório do Sr. Árbitro que assim
descreveu a ocorrência:

“O cartão vermelho foi em decorrência do 2o amarelo tomado pelo jogador
no13 do pinda rugby, jose paulo de oliveira.”
Aguardamos as providências de estilo e subscrevemo-nos com votos de estima e
alta consideração.
Atenciosamente,
Marcello Antonio Fiore
Presidente da Comissão Disciplinar do
Tribunal de Justiça Desportiva para o Rugby do Estado de São Paulo
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FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY
Fundada em 2006

RELATÓRIO DE ÁRBITROS PARA CARTÕES

Data:

09/06/2018

Jogo:

Associação Desportiva
Pinda Rugby Clube

Nome do Atleta:

Equipe:

Tipo:

Campeonato: campeonato paulista - 4ª divisão

(19 pts)

x

Rio Preto Rugby

(34 pts)

JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA

Associação Desportiva Pinda
Rugby Clube

Número

13

Posição

costas

Cart?O Amarelo

Perído:

1° Tempo

(X)

Placar da Partida no Momento do Incidente
Proximidade do Árbitro do Incidente:

2° Tempo
0

(
X

)
14

8 Metros

Natureza do Cart?o (por favor indicar o número da(s) Lei(s) e uma pequena descri??o):
o lance ocorreu após um tackle, o lance seguiu para um lado de campo e os jogadores
envolvidos ficaram onde ocorreu o lance. foi o auxiliar nº1 - lucas saccomanno - quem viu a
jogada e me passou o relatório.
O atleta recebeu o cartão baseado no relatório do Juiz de
Linha

Sim

(X)

N?o

(

Considerações Finais (Se necessário prepare uma folha adicional):
relatório do juiz de linha nº1: lei 9.12 - O jogador número 13 - jose paulo de oliveira, do pinda
rugby se levanta após o tackle, e se aproxima lateralmente do jogador do SJRP, que se
encontrava em quatro apoios, e da uma joelhada no mesmo.
Nome do Árbitro

Fernando Zemann
Site: www.brasilrugby.com.br
E-mail: contato@brasilrugby.com.br

)

FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY
Fundada em 2006

RELATÓRIO DE ÁRBITROS PARA CARTÕES

Data:

09/06/2018

Jogo:

Associação Desportiva
Pinda Rugby Clube

Nome do Atleta:

Equipe:

Tipo:

Campeonato: campeonato paulista - 4ª divisão

(19 pts)

x

Rio Preto Rugby

(34 pts)

JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA

Associação Desportiva Pinda
Rugby Clube

Número

13

Posição

costas

Cart?O Amarelo

Perído:

1° Tempo

( )

Placar da Partida no Momento do Incidente
Proximidade do Árbitro do Incidente:

2° Tempo
7

(X)
X

28

5 Metros

Natureza do Cart?o (por favor indicar o número da(s) Lei(s) e uma pequena descri??o):
O LANCE OCORREU APÓS UM TACKLE, O LANCE SEGUIU PARA UM LADO DE CAMPO
E OS JOGADORES ENVOLVIDOS FICARAM ONDE OCORREU O LANCE. FOI O AUXILIAR
Nº2 - marcos SACCOMANNO - QUEM VIU A JOGADA E ME PASSOU O RELATÓRIO.
O atleta recebeu o cartão baseado no relatório do Juiz de
Linha

Sim

(X)

N?o

(

)

Considerações Finais (Se necessário prepare uma folha adicional):
lei 9.12 - Após um tackle jogador nº13 do pinda rugby, JOSE PAULO DE OLIVEIRA, se levanta
e quando toma a decisão de voltar a sua linha de defesa ele tenta ser discreto e chutar o
jogador tackleado como se fosse um "coice". Eu estava posicionado a 6 metros da jogada e vi
claramente.
Nome do Árbitro

Fernando Zemann
Site: www.brasilrugby.com.br
E-mail: contato@brasilrugby.com.br
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JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA

Associação Desportiva Pinda
Rugby Clube

Número

13

Posição

costas

Cart?O Vermelho

Perído:

1° Tempo

( )

Placar da Partida no Momento do Incidente
Proximidade do Árbitro do Incidente:

2° Tempo
7

(X)
X

28

5 Metros

Natureza do Cart?o (por favor indicar o número da(s) Lei(s) e uma pequena descri??o):
o cartão vermelho foi em decorrência do 2º amarelo tomado pelo jogador nº13 do pinda rugby,
jose paulo de oliveira.
O atleta recebeu o cartão baseado no relatório do Juiz de
Linha
Considerações Finais (Se necessário prepare uma folha adicional):

Nome do Árbitro

Fernando Zemann
Site: www.brasilrugby.com.br
E-mail: contato@brasilrugby.com.br

Sim

( )

N?o

(X)
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Cart?O Vermelho

Perído:

1° Tempo

( )

Placar da Partida no Momento do Incidente

2° Tempo
7

(X)
X

28

Proximidade do Árbitro do Incidente:
Natureza do Cart?o (por favor indicar o número da(s) Lei(s) e uma pequena descri??o):

O atleta recebeu o cartão baseado no relatório do Juiz de
Linha
Considerações Finais (Se necessário prepare uma folha adicional):

Nome do Árbitro

Fernando Zemann
Site: www.brasilrugby.com.br
E-mail: contato@brasilrugby.com.br

Sim

( )

N?o

(X)

De:
Assunto:
Data:
Para:

Vinícius Vieira vinicius@vasv.com.br
Re: PROC TJDRuSP 014-2018
29 de junho de 2018 11:56
Marcello Fiore mf@fioreadvogados.com.br

Bom dia Presidente,

Segue denúncia do proc.014/2018.

Att.

Vinícius

Em 26/06/2018 21:38, "Marcello Fiore" <mf@fioreadvogados.com.br> escreveu:

lmo. Sr. Procurador Geral,

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo acima referenciado para as providências que entender aplicáveis.

Att.

proc014.pdf

Excelentíssimo Senhor Auditor Presidente, da ___ª Comissão Disciplinar do
Tribunal de Justiça Desportiva do Rugby do Estado de São Paulo.

Proc. 014/2018

A Procuradoria da Justiça Desportiva, por seu representante
infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 21 e
22 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, vem, respeitosamente perante Vossa
Excelência, oferecer denúncia em face de:
• Sr. JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA, atleta de n 13, pertencente a equipe
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PINDA RUGBY CLUBE.

por força e em decorrência do contexto adiante retratado, o qual se passou durante
o confronto entre as equipes Associação Desportiva Pinda Rugby Clube X Rio Preto
Rugby, pelo Campeonato Paulista da 4 divisão, no dia 09 de junho do presente
ano.
1. DOS FATOS
Consta do relatório de cartões, bem como na súmula da referida
partida que, ainda no primeiro período de jogo, o atleta denunciado depois de se
levantar de um tackle, desferiu dolosamente uma joelhada em seu adversário
de jogo que estava com os quatro apoios no chão, sendo expulso da partida após
receber o cartão vermelho.

2. DA INFRAÇÃO
Nefasta a conduta do atleta denunciado na referida partida!
Agredir intencionalmente o seu adversário de jogo de forma
covarde e no mínimo imprudente, pois houve grande risco a integridade física do
atleta agredido, que estava vulnerável no momento da agressão, sem qualquer

chance de se proteger da infame joelhada. Contrariando os valores do desporto e
ferindo o espírito da boa luta.
Por tanto, com os fatos narrados acima o denunciado está
elencado, com sua deplorável prática, nos termos do artigo 9° da Tábua de
Infrações e Penalidades da Confederação Brasileira de Rugby.

3. DO PEDIDO
Em face do quanto exposto, pleiteia a PROCURADORIA DA
JUSTIÇA DESPORTIVA: a) o recebimento da presente Denúncia, com a consequente
citação do denunciado, para responder aos termos nesta articulado, bem como
requer b) a produção de todos os meios de provas em direito permitido, c)
Intimação para oitiva do árbitro da partida; d) desejando que, ao final do
pertinente e devido processo disciplinar desportivo, seja o denunciado julgado e
condenado como incurso nas penalidades previstas no artigo supra citados e
imputado ao denunciado, em homenagem e garantia da moral e princípios do
Desporto.
Termos em que,
P. Deferimento
São Paulo, 29 de junho de 2018.

Vinícius Vieira

Procurador Geral da Justiça Desportiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOTIVA PARA O RUGBY DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
PROCESSO 014/2018

Vistos,

Formula a douta Procuradoria Desportiva para o Rugby denuncia face de JOSE PAULO DE
OLIVEIRA, atleta de nº 13, pertencente a equipe ASSOCIACAO DESPORTIVA PINDA RUGBY
CLUBE por ter, em tese, praticado as infracoes constantes da peca acusatória.

Estando a denuncia revestida dos seus requisitos de admissibilidade e acompanhada de documentos
comprobatórios das alegacoes, recebo-a, determinando a intimacao do atleta e da agremiacao para
que, querendo, no prazo da lei, apresentem a defesa que entenderem pertinente, sob pena de revelia,
requerendo as provas que pretendem produzir.

Sao Paulo, 29 de junho de 2018.

Marcello Antonio Fiore
OAB.SP 123.734
Presidente da CD

Excelentíssimo Senhor Auditor Presidente, da ___ª Comissão
Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rugby do Estado
de São Paulo.

Processo n.º 14/2018

JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA,
brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 392249338-66, Pindamonhangaba
– SP, por intermédio do seu advogado que esta subscreve (procuração
anexa), vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com
fulcro no artigo 72, inciso II do Código de Processo civil, apresentar sua
defesa na ação em epígrafe pelos motivos de fato e de direito que passa
a expor:
1.
Em apartada síntese, alega o ilustre membro da Procuradoria da Justiça
Desportiva que o atleta denunciado “depois de se levantar de um tackle,
desferiu dolosamente uma joelhada em seu adversário de jogo que
estava com os quatro apoios no chão, sendo expulso da partida após
receber o cartão vermelho”.
Alega também que o atleta agiu de forma imprudente e imoral,
contrariando os valores do desporto e ferindo o espírito da boa luta.
Ocorre que a fundamentação deixou de observar aspectos
indispensáveis para o entendimento da questão, conforme se passa a
expor.

2.
Como se sabe, o rugby é um esporte de contato e alta intensidade física,
assim não é incomum que muitos lances de choque entre os jogadores,
na limpeza do ruck se pareçam com agressões. No caso em tela, o
jogador se levantava de um tackle e buscava roubar a bola adversária.
Segundo o atleta, o adversário se encontrava na posição de quatro
apoios, sem o joelho no chão, posição que permite que o jogador efetue
a carga para tentar limpar o ruck.
A atitude do árbitro da partida corrobora com o que se expõe, visto que,
diferente do que alega a denúncia, o atleta não foi punido com o cartão
vermelho, conforme se observa da súmula juntada na denúncia. Sua
atitude recebeu apenas o cartão amarelo, tendo em vista ser um lance,
apesar de reprovável em determinada instância, compreensível dentro
dos padrões do esporte.
Saliente-se ainda que o atleta, ao perceber a gravidade da ação, se
desculpou com o jogador adversário, que aceitou cordialmente as
desculpas, comprovando que a atitude do atleta não foi maldosa.
Por fim, deve-se observar que o clube disputa a série D do Campeonato
Paulista de Rugby, e como a maioria dos clubes da divisão, encontra
grande dificuldade em arcar com todas as despesas decorrentes da
participação no torneio, e ainda de manter um plantel suficiente de
atletas para disputar um campeonato longo.
Assim qualquer punição ao atleta ou ao clube seria desmedida, frente
ao grave prejuízo que acarretaria ao clube e consequentemente ao
esporte, que já encontra dificuldade em ocupar espaço de destaque no
cenário nacional. Ressalte-se que a atitude do atleta não foi grave o
suficiente, de modo que uma possível sanção não atingiria o incentivo
ao esporte, desejado pela legislação.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer:
a) Seja recebida a presente defesa, como forma de garantia do
contraditório e ampla defesa processual, e consequentemente, seja o
pedido julgado improcedente, e o denunciado absolvido das acusações
a ele impostas, como forma de garantir a justiça e incentivar a prática
do esporte.
b) A intimação do atleta adversário envolvido no lance, ou representante
do São José do Rio Preto Rugby, para se manifestar quanto à atitude
do denunciado.

c) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, como a realização de perícias, juntada de documentos, assim
como aquelas necessárias e moralmente admissíveis ao deslinde da
presente.
Termos em que,
Pede deferimento.
Pindamonhangaba, 9 de julho de 2018.

José Paulo de Oliveira

Thales Pereira
OAB/SP n.º 403.803

Fábio Mariz de Oliveira
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Pinda Rugby <pindarugby@gmail.com>
quinta-feira, 12 de julho de 2018 15:22
Marcello Fiore
PAULOLIVEIRA1CENTRO@gmail.com; Fábio Mariz FPR
Re: OFÍCIO DE ABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA - PROCESSO DISCIPLINAR
TJDRuSP 014
Defesa TJDRuSP 014-2018.pdf

Segue a defesa do atleta.
Att,
Thales Pereira
Diretor do Departamento Jurídico
Em 29 de junho de 2018 17:37, Marcello Fiore <marcellofiore.mf@gmail.com> escreveu:
Comunicamos que foi instaurado o Processo Disciplinar objeto deste ofício em face do atleta JOSÉ
PAULO DE OLIVEIRA estar envolvido em ocorrências na partida ocorrida em 09/06/2018 entre a
Associação Desportiva Pinda Rugby Clube e o Rio Preto Rugby.
O atleta e o clube, querendo, poderão apresentar defesa nos termos do CBJD no prazo máximo de 6 (seis)
dias corridos, a contar do primeiro dia útil subsequente ao recebimento desta, sob pena de, em não o
fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos descritos na denúncia.
Subscrevemo-nos com votos de estima e alta consideração.
Marcello Antonio Fiore
Presidente da Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva para o Rugby do Estado de São
Paulo
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOTIVA PARA O RUGBY DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO SANEADOR E ENCAMINHAMENTO À RELATORIA
PROCESSO 014/2018

Certifico e dou fé que em 12 de julho p.p. PROCEDI a juntada da defesa apresentada intempestivamente,
entretanto, pelo entendimento deste Presidente Interino, entendo não possuir, esta defesa inicial, prazo
fatal, a sua consideração ao elaborar o voto ficará a critério do Relator designado abaixo.

Pela ordem de distribuição estabelecida pelo pleno desta Comissão, usando-se os critérios de antiguidade,
fica designado como Relator do presente procedimento disciplinar o Dr. André Bruni, a quem remeto os
autos com votos de estima a alta consideração.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

Paulo Solano Pereira
OAB.SP 114.169
Presidente Interino da CD

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA PARA O RUGBY DO ESTADO DE SÃO
PAULO

PROCESSO CD 014/2018
Atleta: José Paulo de Oliveira
Jogo: Associação Desportiva Pinda Rugby Clube vs. Rio Preto Rugby
Data: 09/06/2018
Competição: Campeonato Paulista – 4ª Divisão

Relatório e Voto

Trata-se de denúncia formulada pela D. PROCURADORIA

DE

JUSTIÇA DESPORTIVA da FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY contra a pessoa do atleta
JOSÉ PAULO

DE

OLIVEIRA, com fundamento no art. 9º da Tábua de Infrações e

Penalidades da Confederação Brasileira de Rugby (TIF-CBRu), instituída em
conformidade com o art. 286-A, § único, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nos
termos da Portaria nº 55, de 27 de maio de 2018 do Ministério do Esporte (publicada no
Diário Oficial da União em 02/04/2018), sob a alegação de que o denunciado “depois de
se levantar de um tackle, desferiu dolosamente uma joelhada em seu adversário”. Assim,
por consequência dessa agressão intencional contra o adversário, ao que a D.
PROCURADORIA denominou tratar-se de uma conduta “nefasta” e “covarde”, pede na
denúncia seja aplicada a pena prevista no referido art. 9º da TIF-CBRu (“Art. 9º. Agredir
o adversário com ‘pisada’, ‘voadora’, chute, joelhada ou outra forma de golpe com os
pés ou pernas. PENA: Suspensão de 1 (um) a 6 (seis) jogos”).

Uma vez intimada a agremiação e o atleta da denúncia, este
apresentou defesa escrita impugnando a versão trazida pela D. PROCURADORIA de que
teria havido uma “agressão deliberada” em “atitude nefasta” do denunciante, sustentando
que a denúncia está baseada numa situação típica de jogo, compreensível dentro dos

padrões do esporte e que gerou apenas a aplicação do primeiro cartão amarelo, ainda no
primeiro tempo de jogo.

Há que se registrar, também, que apesar da defesa do atleta haver
sido apresentada intempestivamente, em r. despacho saneador de fls. 15, o eminente
Presidente Interino desta CD, Dr. Paulo Solano Pereira, entendeu por bem em determinar
a juntada aos autos da defesa, manifestando entendimento de que a defesa inicial não
possui “prazo fatal”, devendo ficar a critério do Relator a consideração das alegações ali
trazidas.

É o relatório.

De início, há que se ponderar que por força da clareza da súmula
de jogo, em especial do relatório do juiz de linha nº 1 (fls. 03 destes autos) e que
fundamenta a aplicação do primeiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo da partida,
mostra-se absolutamente desnecessária a produção de outras provas, além das provas
documentais já trazidas aos autos.

De fato, pelo mencionado relatório, restou expressamente
consignado quando da aplicação do primeiro cartão amarelo que “O jogador número 13
– jose paulo de oliveira –, do pinda Rugby se levanta após o tackle e se aproxima
lateralmente do jogador do SJRP, que se encontrava em quatro apoios, e dá uma
joelhada no mesmo.”.

Vê-se, pois, que não há nenhuma menção pelo juiz de linha nº 1 de
qualquer conduta que possa remeter à ideia, em que se baseia a denúncia, de que teria
havido uma “agressão” ao atleta adversário em atitude dolosa. Ora, a própria aplicação
do cartão amarelo no lance leva à presunção de que a conduta do atleta denunciado não
se coaduna com uma “agressão”, como quer fazer crer a D. PROCURADORIA em sua
denúncia. Caso contrário, haveria a aplicação imediata e direta do cartão vermelho.

Assim, pois, deve ser afastada a acusação feita na denúncia de ter
sido proferida uma “agressão” com joelhada no atleta adversário, prevista no art. 9º da
TIF-CBRu. Todavia, tratando-se de cometimento de infrações reiteradas durante a partida

e que geraram a aplicação de cartão vermelho em decorrência do segundo cartão amarelo
recebido no segundo tempo do jogo (vide menção na súmula de jogo às fls. 05 destes
autos, de que “O cartão vermelho foi em decorrência do 2º amarelo tomado pelo jogador
nº 13 do pinda rugby, jose paulo de oliveira”), em que pese não haver sido feita referência
à esta circunstância na denúncia, entendo que deva ser aplicada ao caso concreto a norma
prevista no art. 5º da TIF-CBRu (“Art. 5º. Cometer infrações reiteradas durante a
partida. PENA: Suspensão de 1 (um) a 3 (três) jogos.”).

Ante o exposto, pelo meu voto, absolvo o atleta da acusação de ter
proferido uma “agressão” com joelhada no atleta adversário, prevista no art. 9º da TIFCBRu; reconhecendo, entretanto e desde logo, o cometimento da conduta antijurídica do
denunciado de infrações reiteradas durante a partida, pelo que, considerando as
circunstâncias do caso concreto e o fato do atleta denunciado gozar de bons antecedentes,
condeno-o à pena mínima prevista no art. 5º da TIF-CBRu, de suspensão por 1 (um) jogo,
já considerada a suspensão automática.

São Paulo, 23 de junho de 2018.

ANDRÉ BRUNI V. ALVES
OAB/SP 173.586
Auditor do TJDRu-SP

