
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA

2° COMISSÃO DISCIPLINAR 2016
Pauta de Julgamento do dia 14/06/2016

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO N° 021/2016

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina, Dr.
ROBSON VIEIRA, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único, e arts. 45, 47 e 48, todos 
do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes 
abaixo nominadas para, querendo, defender-se, pessoalmente ou por Advogado 
formalmente constituído, no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando 
público, através deste Edital, que:
No dia 14 de Junho de 2016 às 19 hora(s) e 00 minuto(s), serão julgados serão julgados na 
sede do TJD, sito na Rua Angelina, Esquina com 6ª Avenida, ao lado do Parque Ecológico, 
fundos da Univali, s/nº, Bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú, os seguintes 
processos:                                                     
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_______________________________________________________________________

1 - PROCESSO 114/2016 -
AUDITOR RELATOR: PEDRO ANSELMO  BOLZANI
JOGO: JOINVILLE x METROPOLITANO 11/05/2016 - 16:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A

       1 CARLOS EDUARDO ESTEVAO 08/01/2000 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 CARLOS EDUARDO ESTEVÃO (527.426), atleta do Metropolitano, uma vez que, conforme 
se depreende do relatório, "aos 42 minutos da segunda etapa expulsei diretamente o atleta 
numero 02 da equipe do Metropolitano , o Sr. Carlos Eduardo Estevão, por, em uma disputa 
de bola dar uma cotovelada em seu adversário atingindo seu rosto, onde o mesmo foi 
atendido e retornou para a partida. O atleta expulsou saiu de campo naturalmente." Assim 
agindo o denunciado infringiu o disposto no art. 254-A do CBJD.

_______________________________________________________________________

2 - PROCESSO 115/2016 -
AUDITOR RELATOR: MAYCON TRUPPEL MACHADO
JOGO: CONCORDIA x PORTO 13/05/2016 - 15:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE B

       1 PORTO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
PORTO, entidade de pratica desportiva - conforme se extrai do ofício da Federação 
Catarinense de Futebol juntado aos autos, a equipe denunciada incluiu o atleta Juliano Morel
Monteiro, inscrito na CBF sob o nº 462391, sem registro na data da partida.  Ressalta-se que
a conduta praticada pelo denunciado configura infração disciplinar tipificada no CBJD, razão 
pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em conformidade aos art. 214.

_______________________________________________________________________

3 - PROCESSO 117/2016 -
AUDITOR RELATOR: MAURICIO BARBOSA SILVA
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JOGO: TUBARAO x MARCILIO DIAS 15/05/2016 - 15:30 .
COPA SANTA CATARINA SUB 20

       1 MARCELO BUENO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
MARCELO BUENO, técnico da equipe do Marcílio Dias, foi expulso por protestar de maneira
abusiva, contra as decisões da arbitragem e proferir as seguintes palavras: "Porra, é só 
contra nós, tu não dá cartão para eles, só para nós! Tá de sacanagem com a gente?   
Ressalta-se que a conduta praticada pelo primeiro denunciado configura infração disciplinar 
tipificada no CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em 
conformidade aos art. 258.

       2 BRUNO RENAN DA SILVA FONSECA 26/06/1996 PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
BRUNO RENAN DA SILVA FONSECA, nº11, inscrição Nº 530.461 da equipe Marcílio Dias, 
foi expulso em decorrência de 2ª advertência com cartão amarelo, por retardar o reinicio do 
jogo, jogando a bola para longe após a paralização da partida.  Em que pese à expulsão ter 
sido decorrente da reincidência de cartão amarelo, a conduta praticada configura infração 
disciplinar tipificada no art. 258 do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a 
Justiça Desportiva.

_______________________________________________________________________

4 - PROCESSO 118/2016 -
AUDITOR RELATOR: MAYCON TRUPPEL MACHADO
JOGO: CONCORDIA x PORTO 13/05/2016 - 13:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE INFANTIL SÉRIE B

       1 PORTO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
PORTO, entidade de pratica desportiva - conforme se extrai do ofício da Federação 
Catarinense de Futebol juntado aos autos, a equipe denunciada incluiu os atletas: Gabriel 
Vaz de Lima, inscrito na CBF sob o nº 549483; Gabriel Krull, inscrito na CBF sob o nº 
549647; Luan Marcos Krull Ferreira, inscrito na CBF sob o nº 549479; Gabriel dos Santos, 
inscrito na CBF sob o nº 549736; sem que os mesmo possuíssem registro na data da 
partida.Ressalta-se que a conduta praticada pelo denunciado configura infração disciplinar 
tipificada no CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em 
conformidade aos art. 214.

_______________________________________________________________________

5 - PROCESSO 131/2016 -
AUDITOR RELATOR: PEDRO ANSELMO  BOLZANI
JOGO: JOINVILLE x METROPOLITANO 11/05/2016 - 14:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE INFANTIL SERIE A

       1 VINICIUS HENRIQUE 16/06/2001 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
VINÍCIUS HENRIQUE, atleta de n° 05 da equipe do Joinville, inscrito na CBF sob o n° 
547.665, por "dar uma entrada que classifiquei como jogo brusco grave (saltou frontalmente 
contra seu adversário com ambos os pés acima da bola) atingindo, com a sola da chuteira 
direita, a metade superior da canela direita do adversário", sendo expulso diretamente de 
campo, conforme súmula da partida (fl. 05), incorrendo, assim, nas sanções do Art. 254 do 
CBJD.

_______________________________________________________________________
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6 - PROCESSO 132/2016 -

AUDITOR RELATOR: MAYCON TRUPPEL MACHADO

JOGO: PORTO x OP. MAFRA 21/05/2016 - 13:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE INFANTIL SÉRIE B

       1 PORTO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
em virtude dos fatos trazidos no Ofício advindo do Departamento de Competições da FCF, 
na partida entre PORTO X OP. MAFRA, ocorrida pelo CAMPEONATO CATARINENSE 
INFANTIL SÉRIE B, em 21/05/2016, às 13:30 horas, oferecer DENÚNCIA em face de 
PORTO F. C., entidade filiada a FCF, uma vez que, conforme se depreende da súmula e do 
Ofício encaminhado ao Presidente do TJD-Fut-SC, pelo Sr. Fábio Nogueira, Gerente do 
Departamento de Competições, descumpriu o disposto no artigo 85 do Regulamento Geral 
das Competições da FCF, no que tange o número mínimo de atletas. Agindo desta forma, 
responde o Denunciado pelo previsto no arts. 214, do CBJD/2009.

_______________________________________________________________________

7 - PROCESSO 134/2016 -

AUDITOR RELATOR: MAURICIO BARBOSA SILVA

JOGO: METROPOLITANO x INTERNACIONAL28/05/2016 - 15:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A

       1 MATHEUS RAMPELOTTO CRESTANI 18/02/2000 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
MATHEUS RAMPELOTTO CRESTANI, nº6, inscrição Nº 466160 da equipe do 
METROPOLITANO, foi diretamente expulso de campo por empurrar seu adversário 
(segundo denunciado) com a cabeça, após a marcação de uma falta a seu favor.  A conduta 
praticada pelo primeiro denunciado configura infração disciplinar tipificada no art. 250, §1º, II 
do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva.

       2 IURY MATEUS EVANGELISTA DA SILVA 23/01/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
IURY MATEUS EVANGELISTA DA SILVA, nº8, inscrição Nº 441872 da equipe do 
INTERNACIONAL, foi diretamente expulso de campo por revidar o empurram com sua 
cabeça.  A conduta praticada pelo segundo denunciado configura infração disciplinar 
tipificada no art. 250, §1º, II do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça 
Desportiva.

       3 GUILHERME DESCHAMPS DA SILVA 26/06/2000 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
GUILHERME DESCHAMPS DA SILVA, nº9, inscrição Nº 533017 da equipe do 
METROPOLITANO, foi diretamente expulso de campo por proferir xingamentos ao 
adversário (quarto denunciado), proferindo as seguintes palavras: "seu filho da puta, vai 
tomar no cú", e ainda empurrou o adversário, quase chegando à via de fato.  A conduta 
praticada pelo terceiro denunciado configura infração disciplinar tipificada no at. 258 c/c art. 
250, §1º, II do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva.

       4 HIURY VINICIUS DORNELAS DA CUNHA 21/05/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
HIURY VINICIUS DONELAS DA CUNHA, nº1, inscrição Nº 452098 da equipe do 
INTERNACIONAL, foi diretamente expulso de campo por proferir xingamentos ao adversário 
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(terceiro denunciado), proferindo as seguintes palavras: "seu filho da puta, vai tomar no cú", 
e ainda empurrou o adversário, quase chegando às vias de fato.  A conduta praticada pelo 
quarto denunciado configura infração disciplinar tipificada no at. 258 c/c art. 250, §1º, II do 
CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva.

_______________________________________________________________________

8 - PROCESSO 136/2016 -
AUDITOR RELATOR: ULISSES ACORDI FETTER
JOGO: x -  .

TJD

       1 BRUSQUE

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 BRUSQUE FUTEBOL CLUBE, equipe deste Estado, uma vez que, conforme se depreende 
do despacho do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, a agremiação 
deixou de cumprir decisão deste órgão, por duas vezes, visto que no primeiro momento não 
quitou a multa aplicada no valor de R$ 5.000,00, vindo, assim que notificado da pendência, 
requerer parcelamento que, deferido, também não foi cumprido. Assim agindo o denunciado 
infringiu o disposto no art. 223 do CBJD.

_______________________________________________________________________

9 - PROCESSO 139/2016 -
AUDITOR RELATOR: ULISSES ACORDI FETTER
JOGO: BARRA x MARCILIO DIAS 26/05/2016 - 15:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE B

       1 KAUE NICACIO DE SOUZA 19/06/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
KAUE NICACIO DE SOUZA, Atleta da equipe do Marcílio Dias, inscrição nº 507932, foi 
expulso por reincidência de cartão amarelo, no entanto, a atitude adotada pelo atleta, 
quando do recebimento do cartão é ensejadora de punição, e merece reprimenda.  
Salienta-se que o denunciado de maneira desrespeitosa, após a marcação de uma falta, 
chutou a bola para longe em forma de protesto, e proferiu as seguintes palavras: "de novo, 
caralho!".  Ressalta-se que a conduta praticada pelo denunciado configura infração 
disciplinar tipificada no CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça 
Desportiva, em conformidade aos art. 258.

_______________________________________________________________________

10 - PROCESSO 140/2016 -
AUDITOR RELATOR:
JOGO: HERCILIO LUZ x TUBARAO 28/05/2016 - 13:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE INFANTIL SÉRIE B

       1 LAURENCE DE CARVALHO SILVESTRI

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
LAURENCE DE CARVALHO SILVESTRI, técnico da equipe do Tubarão, dirigiu-se a 
arbitragem, ao final da partida, reclamando da não marcação de um pênalti para sua equipe, 
neste momento foi solicitado que o mesmo deixasse o campo, e este então proferiu as 
seguintes palavras a arbitragem: "Tu veio arranjado para compensar para as duas equipes, 
já estava tudo armado", momento no qual o árbitro expulsou o primeiro denunciado.
Ressalta-se que a conduta praticada pelo primeiro denunciado configura infração disciplinar 
tipificada no CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em 
conformidade aos art. 258.
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       2 RODRIGO NUNES HENRIQUE

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
RODRIGO NUNES HENRIQUE, maqueiro da partida, portador do RG 3.458.780, ao término 
da partida invadiu o campo para ofender e incitar a confusão, contra a comissão técnica da 
equipe do Tubarão, sendo contido pela comissão técnica da equipe do Hercílio Luz.  
Ressalta-se que a conduta praticada pelo segundo denunciado configura infração disciplinar 
tipificada no CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em 
conformidade aos art. 258-B.

_______________________________________________________________________


