
























T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Anexos: 

Mário Cesar e
1
ertoncini 

Procurador Ger9I 
Cel.: (48) 9154.2o/30 
E-mail: mcbertoncini@yahoo.com.br 

PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
DO FUTEBOL D1SANTA CATARINA 

Endereço: Rua A 

1 

gelina - esquina com 

Mário Cesar Bertoncini <bertoncini.adv@gmail.com> 
segunda-feira, 6 de junho de 2016 15:38 
'TJD/Fut/SC - Cristiane' 
ENC: Proc. 114-16 - Joinville x Metropolitano - Cat. Infantil Série A (1) -
Convite para colaborar 
denuncia_Proc 114_JoinvillexMetropolitano_art.254-Adocx 

a 6ª Avenida - ao lado do Parque Ecológico 
Balneário Camboriú/SC - CEP: 88.337-470 
Fone: (47) 3263 t800 Fax: (47) 3263 1354 

-~==F=-~ ... ~.~ .. ·····~·~~~.... ... .. ····~~·~-~~. .~-~~·····. 
De: Gabriela s~hi~~-[;;i1;o:gms_sc@hotmail.com] 
Enviada em: sekunda-feira, 6 de junho de 2016 14:10 
Para: Mário ce$ar Bertoncini <bertoncini.adv@gmail.com> 
Assunto: RE: Prf e. 114-16 - Joinville x Metropolitano - Cat. Infantil Série A (1) - Convite para colaborar 

Mario segue ,enuncia em face do atleta Carlos Eduardo Estev~o. 

Não ofereci djnúncia em face do atleta Michael Douglas por entender não ter infringido dispositivo do 
CBJD, visto que foi segundo CA e disputa de bola, jogada normal. 

Gabi 

Date: Wed, 1 ~un 2016 18:21:08 -0300 
Subject: Fwd: Proc. 114-16 - Joinville x Metropolitano - Cat. Infantil Série A (1) - Convite para colaborar 
From: bertondini.adv@gmail.com 
To: ms se Hotmail.com 

---------- Mens gem encaminhada ----------
De: Tribunal dJ~ Justiça De ... (via Google Drive) <tjd.fcf@gmail.com> 
Data: 1 de junho de 2016 17:22 



!\, 

Procuradoria de Justiça Desportiva 

do Futebol de Santa Catarina 

lentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 

CaTna 

Pro esso n!! 114/16 

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE 
SANTA CATARINA vem perante Vossa Excelência, com fulcro no 
art. 21 e seguintes, inter alia, do CBJD/2009 e em virtude dos fatos 
constantes da súmula e relatório, em que teve como árbitro 
principal o Sr. TIARLES VILIAN MAX CARDOSO DOS SANTOS, em 
partida realizada JOINVILLE X METROPOLITANO, pelo 
CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A, ocorrida em 
11/05/2016, oferecer DENÚNCIA em face de: 

CARLOS EDUARDO ESTEVÃO (527.426), atleta do Metropolitano, 
uma vez que, conforme se depreende do relatório, "aos 42 minutos da segunda etapa expulsei 
dire amente o atleta numero 02 da equipe do Metropolitano , o Sr. Carlos Eduardo Estevão, 
por, lem uma disputa de bola dar uma cotovelada em seu adversário atingindo seu rosto, onde 
o ~esmo 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. 

Art. 254-A. Praticar agressão física durante a partida, prova ou 
equivalente. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009). 
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. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 
2009).§ 12 Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem 
prejuízo de outros: 
1 - desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes 
similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de 
causar dano ou lesão ao atingido; (Incluído pela Resolução CNE nº 29 
de 2009). 



Procuradoria de Justiça Desportiva 

do Futebol de Santa Catarina 

li - desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de 
forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao 
atingido. (Incluído pela Resolução CNE n2 29 d.e 2009). 
§ 22 Se da agressão resultar lesão corporal grave, atestada por laudo 
médico, a pena será de suspensão de oito a vinte e quatro 
partidas.(lncluído pela Resolução CNE n2 29 de 2009). 
§ 32 Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais 
membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão 
por cento e oitenta dias. (Incluído pela Resolução CNE n2 29 de 2009). 
§ 42 Na hipótese de o agredido permanecer impossibilitado de praticar 
a modalidade em consequência da agressão, o agressor poderá 
continuar suspenso até que o agredido esteja apto a retornar ao 
treinamento, respeitado o prazo máximo de cento e oitenta dias. 
(Incluído pela Resolução CNE n2 29 de 2009). 
§ 52 A informação do retorno do agredido ao treinamento dar-se-á 
mediante comunicação ao órgão judicante (STJD ou TJD) pela entidade 
de prática desportiva à qual o agredido estiver vinculado. (Incluído 
pela Resolução CNE n2 29 de 2009). 

Face o exposto, requer-se: 

a) a citação do Denunciado para, querendo, apresentarem defesa; 

b) a produÇão de todo meio de prova em direito admitido, 
especialmente a documental; 

j c) o recebimento desta denúncia, seu processamento e, ao final, 
o j lgamento por sua procedência, com a condenação dos Denunciados, conforme 

1 

fundamentação supra. 

Pede deferimento. 

Florianópolis, 06 de junho de 2016. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

llm!f>Sr. 
CARLOS EDUARDO ESTEVAO 

Dejordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 
Ca arina, consoante o disposto no art. 47 e§§ do CBJD - Codigo Brasileiro de Justiça 
De~portiva e do que consta do Codigo Desportivo da Federaçao Catarinense de 
Futebol, cito W. SS., a Sessão de Julgamento a se realizar na data e hora abaixo, à 6ª 
Avénida, s/n, Bairro Dos Municípios, ao lado do Parque Ecologico, fundos da UNIVALI, 

1 

Balneario Camboriu, podendo comparecer pessoalmente ou por Procurador 
de~idamente constituído, em face da seguinte denuncia: 

P.Jcesso nº' 11412016 EM TRAMITE 
Cotissão: 2º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

Data da Sessão: Dia 14 de Junho de 2016 às 19 hora(s) e 00 minuto(s). 

1 

Indiciado: CARLOS EDUARDO ESTEVAO 
Nº pBF: 527426 
Clule,CLUBE ATLETICO METR~POLIT ANO 

C1RLOS EDUARDO ESTEVAO (527.426), atleta do Metropolitano, uma vez que, 
conforme se depreende do relatório, "aos 42 minutos da segunda etapa expulsei 
dirétamente 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 
seJ 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 IBJD. 

'.Mtl!irrê tarv<ilfm•oa.Sílva• 
s~:ijoiflittsC ···· 
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TJD/Fut/SC i Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
quarta-feira, 8 de junho de 2016 16:56 
'Metropolitano 1 Simone'; 'metropolitan.00341sc@cbf.com.br'; Zilton Vargas 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PROC. 114/16 
CITAÇÃO~INTIMAÇÃO - 114-16 - CARLOS EDUARDO ESTEVÃO.pdf; 114-16 
denuncia_Proc 114_JoinvillexMetropolitano_art 254-A.pdf 

Alta 

Cumprimentanctlo-os, serve o presente para encaminhar citação, referente ao Proc. 114/16. 

Seguem anexo titação e cópia da denúncia. 

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

1 

FAVOR CIENTIFllCAR OS DENUNCIADOS . 

Atenciosamente, 

Cristlane Cajalho da Silva 
Secretária 1 

TRIBUNAL DE JJUSTIÇA DESPORTIVA 
DO FUTEBOL IE SANTA CATARINA 

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

PENALIDADES TJD 

NOME: CARLOS EDUARDO ESTEVAO 
CBF: 527426 

CLUBE: METROPOLITANO 

DATA PROCESSO ART. PENA 
26.05.2015 089/15 243-F,243-C C/C 182 01 JOGO DE 
SUSPEN!SÃO E 15 DIAS DE SUSPENSÃO (JOGO: METROPOLITANO X MARCILIO DIAS 
-09_/.,..0_.5...,./2-0+'1"'""5---CAMP--E-0-NA-TO-CA-TAR_I_NE_N_S_E_·_sE..,..R_I_E_A_JUVE--N-IL) 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CERTIDÃO 

Certifico que, não consta em arquivo instrumento de procuração do Clube 

Atlético Metropolitano, nos termos do art. 31 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Balneário Camboriú, 09 de junho de 2016. 

N'i olas 
Secretá ri 



T JD/Fut/SC i Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Vargas Advocacia < contato@vargasadvocacia.com.br> 
terça-feira, 14 de junho de 2016 11:57 
tjd.fcf@gmail.com 
Processo 134/2016 e 114/2016 
244 - Processo 114-2016.pdf; 245 - Processo 134-2016.pdf 

Em anexo petição para protocolo referente ao processo nº 114/2016 e 134/2016, favor confirmar o recebimento. 

Janaina Silva -seaetãria 

1 

Rua Anita Garibaldi, 79, sala 802, Centro 

1
.-,tlorfanópofts/SC ~ CEP: 88010-500 

{48) 3024-86071f48)3024-8606 

www.vargasadloc:fa.com.br 

Vjl.ARGAS 
,lAD\l(:)C;ACl/3\ 



'l.~~~1! 
EXCELENTfsslMO SENHOR DOUTOR AUDITOR PRESIDENTE DA 21 
COMISSÃO DISCIPLINAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTWA 
DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA· ' 

COM PROCURAÇÃO 

Ref. Autos do Processo nº 114/2016 

CARLOS EDUARDO ESTEVÃOJ atleta da equipe do Metropolitano BC 
entidade devidamente registrada na FCF, por seu procurador infra
assinado, vêm respeitosamente a presença de V.Exa., para expor e ao 
final REQUERER 

Da Denuncia 

"CARLOS EDUARDO ESTEVÃO (527.426), adeta do 
Metropolitano, uma vez que, conforme se depreende do 
relatório, "aos 42 minutos da segunda etapa expulsei 
diretamente o adeta 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 
re.tomou para a partida. O atleta expulsou saiu de campo 
naturalmente." Assim agindo o denunciado infringiu o 
disposto no art. 254-A do CBJD." 

Srs. Julgadores, já pacifico o entendimento deste Tribunal em relação 
ao ato praticado pelo Denunciado. 

Rua Allifo Garfbotdf. na n-Ce"'"1 Erecut1w Mltlwl DaB.""' B02-c.nn-11roRs-sc 
CEP:BllOJO..SOO-fonellu (OJSOH8&D7-3IJZ4!t606--

.,_, . .-.,...__.com.br 
~·-•-llhntP~lll' 



" VARGAS 
.·. " •. ADVOCACIA. 

Como se observa o lance ocorreu quando os atletas participavam de 
uma disputa de bola, vejamos parte do relato do arbitro "em uma 
disputa de bola dar uma cotovelada em seu adversário atln&lndo 
seu rosto. onde o mesmo foi atendido e retomou para a partida", 
ou seja, o árbitro não restou claro em sua descrição, ao que tudo indica 
ambos se esbarraram na disputa de bola e juntos caíram, restando 
claro que a atitude cometida foi na tentativa de se desvencilhar. 

O atleta acatou o cartão vermelho saindo de campo sem qualquer 
problema. 

Desse modo, tendo em vista que não houve uma maior gravidade 
praticada pelo ora denunciado, Requer sua absolvif;ão. já por ter sido 
severamente punido com sua expulsã.o e ter deixado de jogar uma 
partida, por cumprimento automático. 

Em não sendo esse o entendimento de V.Exa., Requer a desclassificação 
para o artigo 258 do CBJD. 

Por fim, não havendo o acolhimento dos requerimentos acima, a 
aplicação da pena mínima por ser atleta primário. 

Cabe esclarecer que o atleta não está inscrito como Profissional, 
devendo sua condenação estar sob a égide do artigo1B2 do CB)D. 

Diante do exposto, REQUER a procedência do pedido. 

'1 

Termos em que, Pede Deferimento 

Florianópolis, 10 de junho de 2016. 

Ruo Anita Gimbaldl.111119 • CMn &emfflto Mifuel Oau· Ulla mz-Otnll'D-Fpolls-SC 
CEP: 8JO.SOO-/otll!lln(•J-.-o7-30ZG60fi -998000U 

-·l/OIV--irxadlLCOllt.bl' 
~.comJw-zilmll~.br 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

2º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

Ata de Julgamento do dia 14/06/2016 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº 021/2016 

Ao sétiro 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, 
esquiná com a 6ª Avenida, s/nº, Bairro dos Municípios, Balneário Camboriú/SC, reuniram-se os 
Auditor~s da 2ª CD deste Tribunal, estando presentes o Auditor Presidente e.e. Vinicius 
Guilherhie Bion, Maycon Truppel Machado, Ulisses Acordi Fetter, Pedro Anselmo Bolzani a 
secretálria Cristiane Carvalho da Silva e a Procuradora Gabriela Moras Schiewe. Estando 
ausentés os Auditores Rafael A. Franzoni e Mauricio Barbosa Silva que justificaram sua 

1 

ausência. Havendo quorum legal, passou-se à pauta, observando-se os pedidos de 
preferêrcia, na ordem adiante transcrita: 

5 • PRtjCESSO 114/2016 - JULGADO 
AUDITOR RELATOR: PEDRO ANSELMO BOLZANI 
JOGO: JOINVILLE x METROPOLITANO 

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A 
DENUNCIADO(S): 
1 C~iLOS EDUARDO ESTEVAO 

DENUNCIA DA PROCURADORIA: 

08/01/2000 NAO PROFISSIONAL 

1 -

CA~LOS EDUARDO ESTEVAO (527.426), atleta do Metropolitano, uma vez que, conforme 
se depreende do relatório, "aos 42 minutos da segunda etapa expulsei diretamente o atleta 
num~ro 02 da equipe do Metropolitano , o Sr. Carlos Eduardo Estevão, por, em uma disputa 
de bbla 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. 

DECISAO COMISSÃO: 
1 

DEFESA ESCRITA PELO D.EFENSOR, DR. ZILTON VARGAS --- POR UNANIMIDADE 
DE ~OTOS CONHECER DA DENUNCIA, E POR MAIORIA DE VOTOS DESQUALIFICAR A 
DENUNCIA PARA O ART. 254 DO CBJD E APENAR O DENUNCIADO A 01 JOGO DE 
sus:PENSÃO. Dl)IFRG_INDO o AUDITOR PRESIDENTE QUE APLICAVA A PENA DE 04 
JOG

1
0S DE SU9P~NSAO _COM FULCRO NO ART. 254-A DO ~BJD, REDUZIDOS PARA 

02 JI OS PO ,J'TELIGE~CIA DO ART. 162 DO MESMO CODIGO. 

Cristia 

Documento emitido em 14/06/2016 20:13:54,852 


