




























































T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Sinalizador de acompanhamento: 

Status do sinalizador: 

'~ Mário Cesar Bertoncini 
Procurador Geral 
Cel.: (48) 9154.2030 
E-mail: mcbertoncini@yahoo.com.br 

PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

Endereço: Rua Angelina - esquina com 
a 6ª Avenida - ao lado do Parque Ecológico 
Balneário Camboriú/SC - CEP: 88.337-470 
Fone: (47) 3263 9800 Fax: (47) 3263 1354 
E-mail: tjd.fcf@gmail.com 

Mário Cesar Bertoncini <bertoncini.adv@gmail.com> 
terça-feira, 31 de maio de 2016 17:35 
'TJD/Fut/SC - Cristiane' 
Manifestações - processos 69, 87, 97, 98 e 99/2016 
Manifestação sobre juntada de novo documento_Proc 69.docx; Manifestação 
sobre juntada de novo documento_Proc 87.docx; Manifestação sobre juntada 
de novo documento_Proc 97.docx; Manifestação sobre juntada de novo 
documento_Proc 98.docx; Manifestação sobre juntada de novo 
documento_Proc 99.docx 

Acompanhar 
Sinalizada 



Procuradoria de Justiça Desportiva 

do Futebol de Santa Catarina 

Processo 099/2016 

R.H. 

Este Procurador, nos termos do artigo 21, Ili, do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva, inter alia, ao analisar os documentos trazidos aos autos após o 
oferecimento da denúncia, MANIFESTA-SE pelo prosseguimento normal do feito, 
conforme pedido originário, haja vista que os documentos apenas comprovam o já 
informado no documento de fls. 02 (Ofício do Departamento Técnico da FCF). 

É a manifestação. 

Balneário Camboriú, 31 de maio de 2016. 

Mário Cesar Bertoncini - Procurador 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

llmo Sr. 
MAGA 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 
Catarina, consoante o disposto no art. 47 e§§ do CBJD- Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva e do que consta do Código Desportivo da Federação Catarinense de 
Futebol, cito W. SS., a Sessão de Julgamento a se realizar na data e hora abaixo, à 6ª 
Avenida, s/n, Bairro Dos Municípios, ao lado do Parque Ecológico, fundos da UNIVALI, 
Balneário Camboriú, podendo comparecer pessoalmente ou por Procurador 
devidamente constituído, em face da seguinte denuncia: 

Processo nº: 099/2016 EM TRAMITE 
Comissão: 3º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

Data da Sessão: Dia 15 de Junho de 2016 às 19 hora(s) e 00 minuto(s). 

Indiciado: MAGA 

Clube: 

A. MAGA E.C, entidades de prática desportiva vinculadas à FCF, por, durante a 
competição, possuir menos de 23 atletas registrados na Federação Catarinense de 
Futebol, deixando de cumprir o Regulamento Geral das Competições, conforme consta 
das informações trazidas pelo Gerente do Departamento de Competições, Sr. Fábio 
Nogueira (fls. 02), infringindo assim o Art. 191, Ili do CBJD c/c Art. 21, do Regulamento 
Geral das Competições. -- Este Procurador, nos termos do artigo 21, Ili, do Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva, inter alia, ao analisar os documentos trazidos aos 
autos após o oferecimento da denúncia, MANIFESTA-SE pelo prosseguimento normal 
do feito, conforme pedido originário, haja vista que os documentos apenas comprovam 
o já informado no documento de fls. 02 (Ofício do Departamento Técnico da FCF). 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
sexta-feira, 10 de junho de 2016 15:53 
MAGA (maga.00548sc@cbf.com.br); 'sergioolinger@hotmail.com' 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PROC. 099/16 

CITAÇÃO-INTIMAÇÃO - 099-16 - MAGA FUTEBOL CLUBE.pdf; Proc. 099-16 -
maga x Fluminense - Cat. Juvenil Série C.pdf 

Alta 

Cumprimentando-os, serve o presente para encaminhar citação, referente ao Proc. 099/16. 
Seguem anexo citação e cópia da denúncia. 

O processo estará disponível no site da FCF no prazo de 48H, através do link: 
http:ljwww.fcf.eom.br/categoria/tjd/processos-tjd/ 

f\ FAVOR CIENTIFICAR OS DENUNCIADOS. 

Atenciosamente, 

Cristiane Carvalho da Silva 
Secretária 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

Endereço: Rua Angelina - esquina com 
a 6ª Avenida - ao lado do Parque Ecológico 
Balneário Camboriú/SC - CEP: 88.337-470 
Fone TJD: (47)3263-9811 FCF: (47)3263-9800 
E-mail: tjd.fcf@gmail.com 



llmoSr. 
FLUMINENSE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 
Catarina,. consoante o disposto no art. 47 e §§ do CBJD - Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva e do que consta do Código Desportivo da Federação Catarinense de 
Futebol, cito W. SS., a Sessão de Julgamento a se realizar na data e hora abaixo, à 6ª 
Avenida, s/n, Bairro Dos Municípios, ao lado do Parque Ecológico, fundos da UNIVALI, 
Balneário Camboriú, podendo comparecer pessoalmente ou por Procurador 
devidamente constituído, em face da seguinte denuncia: 

Processo nº: 099/2016 EM TRAMITE 
Comissão: 3º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

Data da Sessão: Dia 15 de Junho de 2016 às 19 hora(s) e 00 minuto(s). 

Indiciado: FLUMINENSE 

Clube: 

FLUMINENSE F. C. DE JOINVILLE, entidades de prática desportiva vinculadas à FCF, 
por, durante a competição, possuir menos de 23 atletas registrados na Federação 
Catarinense de Futebol, deixando de cumprir o Regulamento Geral das Competições, 
conforme consta das informações trazidas pelo Gerente do Departamento de 
Competições, Sr. Fábio Nogueira (fls. 02), infringindo assim o Art. 191, Ili do CBJD c/c 
Art. 21, do Regulamento Geral das Competições. --- Este Procurador, nos termos do 
artigo 21, Ili, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, inter alia, ao analisar os 
documentos trazidos aos autos após o oferecimento da denúncia, MANIFESTA-SE 
pelo prosseguimento normal do feito, conforme pedido originário, haja vista que os 
documentos apenas comprovam o já informado no documento de fls. 02 (Ofício do 
Departamento Técnico da FCF). 
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T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
sexta-feira, 10 de junho de 2016 15:57 
'fluminensejoinville@gmail.com'; 'fluminense.OOlOOsc@cbf.com.br' 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PROC. 099/16 
Proc. 099~16 - maga x Fluminense - Cat. Juvenil Sf!rie C.pdf; CITAÇÃO
INTIMAÇÃO - 099-16 - FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE DE JOINVILLE.pdf 

Alta 

Cumprimentando-os, serve o presente para encaminhar citação, referente ao Proc. 099/16. 
Seguem anexo citação e cópia da denúncia. 

O processo estará disponível no site da FCF no prazo de 48H, através do link: 
http://www.fcf.com.br/categoria/tjd/processos-tjd/ 

FAVOR CIENTIFICAR OS DENUNCIADOS. 

Atenciosamente, 

Cristiane Carvalho da Silva 
Secretária 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

Endereço: Rua Angelina - esquina com 
a 6ª Avenida - ao lado do Parque Ecológico 
Balneário Camboriú/SC - CEP: 88.337-470 
Fone TJD: (47)3263-9811 FCF: (47)3263-9800 
E-mail: tjd.fcf@gmail.com 



'ECísabet áe Souza :M.enáes 
:A.ávocacía 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

Processo nº 099/2016 

FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE DE JOINVILLE, entidade de prática 
desportiva filiada à Federação Catarinense de Futebol - FCF, já devidamente 
qualificada nos Autos supra epigrafados, por meio de seu bastante Procuradora que 
a esta subscreve, procuração em anexo, com acato e respeito, vem apresentar 
DEFESA: 

1- DOS FATOS 

A D. Procuradoria Desportiva do Tribunal de Justiça do Futebol do Estado de 
Santa Catarina denunciou a equipe por infiringir o disposto no Art. 191, Ili do CBJD 
por, durante a competição do jogo válido pelo Campeonoato Catarinende Não 
Profissional de Futebol Juvenil Série C - 2016, no dia 04.05.2016 não possuir 23 
atletas registrados na Federação Catarinense de Futebol. 

li - DA DEFESA 

Embora o Clube não tenha atingido o número mínimo de 23 atletas inscritos 
conforme rege o Regulamento Geral das Competições, vale a pena ressaltar que 
na data do primeiro jogo o Clube tinha inscrito no BID 21 atletas e em todo o 
momento foi diligente nas tentativas de registro de vários outros, que superariam 

'Efísa6et de Souza :Mendes- O.'A.13/SC 41.279 

Rua 13{umenau, 314 /safa 05 / (47) 30257671 
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TfísafJet de Souza :Mendes 
.'A.dvocacía 
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significativamente o número mínimo exigido, porém, tiveram seus registros negados 
por falta de assinaturas ou complementação documental. 

Tanto é que alguns nomes tiveram sua efetiva inclusão no BID dias depois do 
início das campetições, conforme (doe. anexo) porém com processo bem 
antecipadamente iniciado. 

É sabido desta comissão o quão difícil é sensibilizar juvenis na entrega de 
documentos, tanto mais quando dependem da assinatura dos pais, ou de terceiros, 
como é o caso do Atestado de Frequência Escolar. 

Vale lembrar que a maior parte dos atletas não é remunerada, razão que os 
torna ainda menos comprometidos com os pequenos clubes, como é o caso em 

tela. 

Muitos atletas que inicialmente se comprometeram em atuar no Campeonato 
Catarinense da Série C, acabaram por decidir participar de Campeonatos Citadinos 
vinculados a Liga Joinvilense de Futebol com maior duração e sem compromisso 
com treinos. 

Além do mais, o fato é conhecido que um Clube na dimensão do ora citado, 
possui pouquíssimos recursos e reduzido número de funcionários. Há toda uma 
preparação a se elaborar como alimentação de atletas, organização, viabilização 
dos uniformes, entre outras providências e mesmo assim, o clube mostrou-se 
diligente em enviar inúmeros processos a FCF a fim de evitar cometer qualquer 

0 infração de ordem administrativa. 

O Fluminense Futebol Clube de Joinville, vem fazendo um trabalho 
extremamente importante com adolescentes e jovens de todo o Estado. Há que se 
considerar que os clubes vem assumindo um papel em que o Estado não cumpre 
com políticas públicas adequadas e acessíveis. 

Como é de conhecimento deste pleno, o desenvolvimento do esporte e do 

lazer no Brasil foi planejado e estruturado historicamente pelas classes sociais 

dominantes, em uma visão elitista e comercial (OLEIAS, 1999)· 

A direção do Clube, em sua essência, entende que, ao promover o esporte, 

mesmo não sendo uma obrigação legal de fazer, contribui primeiramente com o 

reconhecimento enquanto direitos sociais dos indivíduos. E que esta prática 
··--··-···---·-·······---·--···---------··············----···----··----····-····-----··············-······--···--------···-----···-········-·--- --------------
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'ECísa6et de Souza :M.enáes 
Jldvocacía 

certamente gerará transformações nas pessoas que participam e na sociedade que 

as cercam. 

Para tanto, segue o apelo, reiterado, que o Clube não seja onerado por não ter 

conseguido êxito num processo meramente burocrático, mas diligentemente 

realizado, em detrimento de um bem maior, qual seja, a continuidade de suas 

atividades frente aos projetos encampados para o fututo. 

VI - DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, vem, com acato e respeito à presença deste 
Tribunal, requerer o que segue: 

- A ABSOLVIÇÃO do Fluminense Futebol Clube pela denúncia de infração ao 
artigo 191, Ili do CBJD; 

- Caso este Tribunal não entenda que deva haver absolvição, que seja 
substituída a pena de multa pela de advertência, conforme preceitua o art. 191 §1° 
do CBJD. 

- Alternativamente, o que não se espera, caso, ainda, não entendam como 
0 adequada a sustituição da multa pela advertência que seja aplicada a pena mínima, 

uma vez que dada toda a situação financeira atual da qual passa o país, aliada as 
inúmeras despesas que os clubes deste porte suportam para sua manutenção, 
qualquer valor que venha recair em seu orçamento, poderá inviabilizar a 
manutenção e a continuidade deste projeto que vem trabalhando com tantos 
adolescente e jovens de risco e grande vulnerabilidade social. 

N. Termos 

P. Deferimento 

Joinville, 15 de junho de 2016. 

Efísahet de Souza :Mendes- O.Jl'B/SC 41.279 
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'Eúsa6et de Souza Mendes 
.'A.dvocacía 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: Anelísio Machado, brasileiro, administrador, divorciado, portador da 

cédula de identidade nº 1.867.152 SSP/SC, inscrita no CPF nº 511.387.869.34, residente e 

domiciliado a Rua Marques de Pombal, 287 Iririú - Joinville - SC. 

OUTORGADAS: Elisabet de Souza Mendes, brasileira, casada, advogada inscrita na 

OAB/SC nº 41.279, ambas com endereço profissional na Rua Blumenau, nº 314, Bloco A, 

f) Sala 5, Centro CEP 89204250 - Joinville SC. 

PODERES: Para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, em qualquer juízo, instância 

ou Tribunal, inclusive repartições públicas federais, estaduais ou municipais, de qualquer natureza, 

podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defender nas contrárias, seguindo 

umas e outras, até final decisão, postular na instância administrativa, usando recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes para tudo requerer e assinar, confessar, desistir, 

transigir, firmar compromisso ou acordos receber citações, notificações, intimações, alvará judiciais, 

representá-la em audiência de conciliação e julgamento e em especial para praticar todos os atos 

necessários no sentido da persecução em prol do outorga~te, na esfera administrativa ou judicial, 

agindo os outorgados em conjunto ou separadamente, podendo para tanto, enfim, praticar todos 

os demais atos necessários ao bom, fiel e cabal cumprimento deste mandato, podendo, ainda, 

substabelecer esta em outrem, no todo ou em parte e com ou sem reservas de iguais poderes. 

Joinville, 15 de julho de 2016. 

'EfísafJet de Souza :Mendes -0.Jl'B/SC 41.279 
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Contrato Extrato 

• 1168022 Fluminense Vínculo NãoProfissioria! 
Futebol Clube 
/SC 

.Publicado no BID 
11/0512016 18:52 

.. 

2510412016 25/0412018 Não 
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Futebol Clube 
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1083824 

o 1075524 

Sociedade 

Esportiva 

lrineu ! se 

Sociedade 
E.sportiva 
lrioeu lmoveis 
/SC 

Vinculo Desfeito 

Vinculo [)esfeito 

Publicado no 810 
2010412016 H:46 

Publicado no s1p· 
2910712015 17:53 

06108/2015 02/05/2018 Não 

16/0712015 15/07/2017 
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Extrato Financeiro 

1169524 Fluminens~ Vínculo Não Profissional 
Futebôl Clubé 
1 se 

Publicado no BID 
11/0512016· 18:51 

04/05/2016 04105/2017· Não 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

3º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

Ata de Julgamento do dia 15/06/2016 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº 022/2016 

Ao sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, na sede do 
Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina localizada na Rua Angelina, 
esquina com a 6ª Avenida, s/nº, Bairro dos Municípios, Balneário Camboriú/SC, reuniram-se os 
Auditores da 3ª CD deste Tribunal, estando presentes o Auditor Presidente Adriano Gayer, 
Tiago Schroeder Russi, Afonso Buerger Filho, Márcio Luiz Martins e a secretária Cristiane 
Carvalho da Silva e o Procurador Mario César Bertoncini. Havendo quorum legal, passou-se à 
pauta, observando-se os pedidos de preferência, na ordem adiante transcrita: 

15 - PROCESSO 099/2016 - JULGADO 
AUDITOR RELATOR: TIAGO SCHROEDER RUSSI 
JOGO: MAGA x FLUMINENSE 

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE C 
DENUNCIADO(S): 
1 MAGA 

DENÚNCIA DA PROCURADORIA: 
A. MAGA E.C, entidades de prática desportiva vinculadas à FCF, por, durante a competição, 
possuir menos de 23 atletas registrados na Federação Catarinense de Futebol, deixando de 
cumprir o Regulamento Geral das Competiçõe~, conforme consta das informações trazidas 
pelo Gerente do Departamento de Competições, Sr. Fábio Nogueira (fls. 02), infringindo 
assim o Art. 191, Ili do CBJD c/c Art. 21, do Regulamento Geral das Competições. --- Este 
Procurador, nos termos do artigo 21, 111, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, inter alia, 
ao analisar os documentos trazidos aos autos após o oferecimento da denúncia, 
MANIFESTA-SE pelo prosseguimento normal do feito, conforme pedido originário, haja vista 
que os documentos apenas comprovam o já informado no documento de fls. 02 (Ofício do 
Departamento Técnico da FCF). 

DECISÃO COMISSÃO: 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECER DA DENÚNCIA, PARA COM A MESMA 
VOTAÇÃO CONDENAR O CLUBE A PENA DER$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), 
REDUZIDA PARAR$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), COM FULCRO NO ART. 191 Ili 
C/C 182, E AINDA, A PENA DE MULTA NO VALOR DER$ 100,00 POR MINUTO DE 
ATRASO, TOTALIZANDO R$ 1.000,00, REDUZIDA PARAR$ 500,00 (QUINHENTOS 
REAIS), COM FULCRO NO ART. 206 C/C 182. TOTALIZANDO AS MULTAS EM R$ 900,00 
(NOVECENTOS REAIS), COM PRAZO DE 15 DIAS PARA CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO. 

DENUNCIADO(S): 
2 FLUMINENSE 

DENÚNCIA DA PROCURADORIA: 
FLUMINENSE F. C. DE JOINVILLE, entidades de prática desportiva vinculadas à FCF, por, 
durante a competição, possuir menos de 23 atletas registrados na Federação Catarinense 
de Futebol, deixando de cumprir o Regulamento Geral das Competições, conforme consta 
das informações trazidas pelo Gerente do Departamento de Competições, Sr. Fábio 
Nogueira (fls. 02), infringindo assim o Art. 191, Ili do CBJD c/c Art. 21, do Regulamento Geral 

Documento emitido em 15/06/201619:53:20,946 
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das Competições. --- Este Procurador, nos termos do artigo 21, Ili, do Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva, inter alia, ao analisar os documentos trazidos aos autos após o 
oferecimento da denúncia, MANIFESTA-SE pelo prosseguimento normal do feito, conforme 
pedido originário, haja vista que os documentos apenas comprovam o já informado no 
documento de fls. 02 (Ofício do Departamento Técnico da FCF). 

DECISÃO COMISSÃO: 
PRESENTE A DEFENSORA DRº ELISABET DE SOUZA MENDES --- POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECER DA DENÚNCIA, PARA COM A MESMA 
VOTAÇÃO CONDENAR O CLUBE A PENA DER$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), 
REDUZIDA PARAR$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), COM FULCRO NO ART. 191 Ili 
C/C 182. COM PRAZO DE 15 DIAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 

Documento emitido em 15/06/201619:53:20,946 


