


























T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Anexos: 

Mário Cesar Bertoncini < bertoncini.adv@gmail.com> 
quinta-feira, 2 de junho de 2016 14:53 
'TJD/Fut/SC - Cristiane' 
ENC: Proc. 134-16 - Metropolitano x Internacional - Cat. Juvenil Série A -
Convite para colaborar 
PJ D _16_J 134_Metropol itano_Internacional_ato hostil_desrespeito_M BC.docx 

De: Miguel Sousa [mailto:miguel18neto@hotmail.com] 
Enviada em: quinta-feira, 2 de junho de 2016 14:25 
Para: Mário Cesar Bertoncini <bertoncini.adv@gmail.com> 
Assunto: RE: Proc. 134-16 - Metropolitano x Internacional - Cat. Juvenil Série A- Convite para colaborar 

Boa Tarde! 

Anexo denuncia: Proc. 134-16 - Metropolitano x Internacional - Cat. Juvenil Série A. 

att, 

Miguel de Sousa Neto 
OAB/SC 25.635 
BERTOLDI COELHO Advocacia & Consultoria 
Rua: Francisco Ocampo Moré, nº 63, Saco dos Limões, Fpolis/SC. 
Fone: (48)3223-8131 / 9616-4578 

Date: Wed, 1 Jun 2016 18:24:15 -0300 

Subject: Fwd: Proc. 134-16 - Metropolitano x Internacional - Cat. Juvenil Série A - Convite para colaborar 
From: bertoncini.adv@gmail.com 
To: miguel18neto@hotmail.com 

processo do MÁRCIO 

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Tribunal de Justiça De ... (via Google Drive) <tjd.fcf@gmail.com> 
Data: 1 de junho de 2016 18:06 

Assunto: Proc. 134-16 - Metropolitano x Internacional - Cat. Juvenil Série A - Convite para colaborar 
Para: bertoncini.adv@gmail.com 

Tribunal de Justiça Desportiva convidou você para contribuir na seguinte pasta compartilhada: 

• Proc. 134-16 - Metropolitano x Internacional - Cat. Juvenil Série A -



Procuradoria de Justiça Desportiva 

do Futebol de Santa Catarina 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 
Catarina. 

Processo n!! 134/16 

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 
trazidos no relatório do Árbitro RICHARD WERNER FLOTER, na 
partida entre METROPOLITANO x INTERNACIONAL, válido pelo 
Campeonato Catarinense Juvenil Série A - Não Profissional, 
ocorrida em 28/05/2016, oferecer DENÚNCIA em face de: 

a) MATHEUS RAMPELOTTO CRESTANI, n26, inscrição N2 

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, §12, li do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a 

Justiça Desportiva. 

Art. 250. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou 
equivalente. 

PENA: suspensão de uma a três partidas, provas ou equivalentes, 
se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou 
membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a 
sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural 
submetida a este Código. (AC). 

§ 12 Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem 
prejuízo de outros: (AC). 

li - empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da 
disputa da jogada. (AC). 



Procuradoria de Justiça Desportiva 

do Futebol de Santa Catarina 

b) 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, li do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a 

Justiça Desportiva. 

Art. 250. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou 
equivalente. 

PENA: suspensão de uma a três partidas, provas ou equivalentes, 
se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou 
membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a 

sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural 
submetida a este Código. (AC). 

§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem 
prejuízo de outros: (AC). 

li - empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da 
disputa da jogada. (AC). 

e) 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, li do CBJD, razão pela qual merece reprimenda 
perante a Justiça Desportiva. 

Art. 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à 
ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. 
(Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009). 

PENA: suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes, 
se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou 
membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a 



Procuradoria de Justiça Desportiva 

do Futebol de Santa Catarina 

cento e oitenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa 
natural submetida a este Código. {NR). 

Art. 250. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou 
equivalente. 

PENA: suspensão de uma a três partidas, provas ou equivalentes, 
se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou 
membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a 
sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural 
submetida a este Código. {AC). 

§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem 
prejuízo de outros: {AC). 

li - empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da 
disputa da jogada. (AC). 

d) HIURY VINICIUS DONELAS DA CUNHA, nºl, inscrição Nº 

452098 da equipe do INTERNACIONAL, foi diretamente expulso de campo por proferir 

xingamentos ao adversário (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, li do CBJD, razão pela qual merece reprimenda 
perante a Justiça Desportiva. 

Art. 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à 
ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. 
(Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009). 

PENA: suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes, 
se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou 
membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a 
cento e oitenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa 
natural submetida a este Código. {NR). 

Art. 250. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou 
equivalente. 

PENA: suspensão de uma a três partidas, provas ou equivalentes, 
se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou 



Procuradoria de Justiça Desportiva 

do Futebol de Santa Catarina 

membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a 
sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural 
submetida a este Código. (AC). 

§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem 
prejuízo de outros: (AC). 

li - empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da 
disputa da jogada. (AC). 

Face o exposto, requer-se: 

a) a citação dos Denunciados para, querendo, apresentar defesa; 

b) a produção de todo meio de prova em direito admitido, 
especialmente a documental, e a prova de vídeo aqui anexada; 

e) o recebimento desta denúncia, seu processamento e, ao final, 
o julgamento por sua procedência, com a condenação dos Denunciados, conforme 
fundamentação supra. 

Pede deferimento. 

Florianópolis, 2 de junho de 2016. 

Mareio Bertoldi Coelho - Procurador 
Assinado Eletronicamente 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

llmoSr. 
MATHEUS RAMPELOTTO CRESTANI 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 
Catarina, consoante o disposto no art. 47 e§§ do CBJD - Codigo Brasileiro de Justiça 
Desportiva 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 
Avenida, s/n, Bairro Dos Municípios, ao lado do Parque Ecologico, fundos da UNIVALI, 
Balneario Camboriu, podendo comparecer pessoalmente ou por Procurador 
devidamente constituído, em face da seguinte denuncia: 

Processo nº: 134/2016 EM TRAMITE 
Comissão: 2º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

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

Indiciado: MATHEUS RAMPELOTTO CREST ANI 
Nº CBF: 466160 
Clube:CLUBE ATLETICO METROPOLITANO 

MATHEUS RAMPELOTTO CRESTANI, nº6, inscrição N°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, §1 º, li do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça 
Desportiva. 

Crislíane Carvalho da Silva 
Secméría T JD/Fut/SC 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

llmo Sr. 
GUILHERME DESCHAMPS DA SILVA 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 
Catarina, consoante o disposto no art. 47 e§§ do CBJD - Codigo Brasileiro de Justiça 
Desportiva 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 
Avenida, s/n, Bairro Dos Municípios, ao lado do Parque Ecologico, fundos da UNIVALI, 
Balneario Camboriu, podendo comparecer pessoalmente ou por Procurador 
devidamente constituído, em face da seguinte denuncia: 

Processo nº: 134/2016 EM TRAMITE 
Comissão: 2º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

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

Indiciado: GUILHERME DESCHAMPS DA SILVA 
Nº CBF: 533017 
Clube:CLUBE ATLETICO METROPOLITANO 

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, §1°, li do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a 
Justiça Desportiva. 

Crisllane Carvalllo da Síl11a 
Sll!ITTll!íria T JD/Fut/SC 



TJD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
quarta-feira, 8 de junho de 2016 17:18 
'metropolitan.00341sc@cbf.com.br'; 'Metropolitano 1 Simone'; Zilton Vargas 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PROC. 134/16 

CITAÇÃO-INTIMAÇÃO - 134-16 - MATHEUS RAMPELOTTO CRESTANI.pdf; 
CITAÇÃO-INTIMAÇÃO - 134-16 - GUILHERME DESCHAMPS DA SILVA.pdf; 
134-16 PJ D _16_J134_Metropolitano_Internacional_ato 

hostil_desrespeito_MBC.pdf 

Alta 

Cumprimentando-os, serve o presente para encaminhar citação, referente ao Proc. 134/16. 

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 SA1'lT A 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 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

llmoSr. 
IURY MATEUS EVANGELISTA DA SILVA 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 
Catarina, consoante o disposto no art. 47 e§§ do CBJD - Codigo Brasileiro de Justiça 
Desportiva 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 
Avenida, s/n, Bairro Dos Municípios, ao lado do Parque Ecologico, fundos da UNIVALI, 
Balneario Camboriu, podendo comparecer pessoalmente ou por Procurador 
devidamente constituído, em face da seguinte denuncia: 

Processo nº: 134/2016 EM TRAMITE 
Comissão: 2º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

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

Indiciado: IURY MATEUS EVANGELISTA DA SILVA 
Nº CBF: 441872 
Clube:ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL 

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, §1°, li do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a 
Justiça Desportiva. 

Qistiane CaMl!lla da Silva 
Secmárla T .JOIFUWC 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

llmoSr. 
HIURV VINICIUS DORNELAS DA CUNHA 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 
Catarina, consoante o disposto no art. 47 e§§ do CBJD - Codigo Brasileiro de Justiça 
Desportiva 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 
Avenida, s/n, Bairro Dos Municípios, ao lado do Parque Ecologico, fundos da UNIVALI, 
Balneario Camboriu, podendo comparecer pessoalmente ou por Procurador 
devidamente constituído, em face da seguinte denuncia: 

Processo nº: 134/2016 EM TRAMITE 
Comissão: 2º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

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

Indiciado: HIURY VINICIUS DORNELAS DA CUNHA 
Nº CBF: 452098 
Clube:ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL 

HIURY VINICIUS DONELAS DA CUNHA, nº1, inscrição Nº 452098 da equipe do 
INTERNACIONAL, foi diretamente expulso de campo por proferir xingamentos ao 
adversário (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, §1°, li do CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça 
Desportiva. 

Crístiane Catvaltlo da Silva 
Sllalllária T JD/FutfSC 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 

Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
quarta-feira, 8 de junho de 2016 17:20 
Inter de lages - Presidente (presidencia@interdelages.com.br); 'Administrativo 
Inter'; 'esinter.00016sc'; Zilton Vargas 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PROC. 134/16 

CITAÇÃO-INTIMAÇÃO - 134-16 - HIURY VINICIUS DORNELAS DA CUNHA.pdf; 
CITAÇÃO-INTIMAÇÃO - 134-16 - IURY MATEUS EVANGELISTA DA SILVA.pdf; 
134-16 PJ D _16_J134_Metropolitano_Internacional_ato 
hostil_desrespeito_MBC.pdf 

Alta 

Cumprimentando-os, serve o presente para encaminhar citação, referente ao Proc. 134/16. 
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 /catego ria/tjd/processos-tjd/ 

FAVOR CIENTIFICAR OS DENUNCIADOS. 

Atenciosamente, 

Cristiane Carvalho da Silva 
Secretária 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
DO FUTEBOL DE SA.c1'.JT A 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 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

PENALIDADES TJD 

NOME: MATHEUS RAMPELOTTO CRESTANI 
CBF: 466160 

CLUBE: METROPOLITANO 

09/06/2016 - Até o presente momento, não constam informações de 
penalidades do referido atleta no nosso sistema. 

: ... 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

PENALIDADES TJD 

NOME: IURY MATEUS EVANGELISTA DA SILVA 
CBF: 441872 

CLUBE: INTERNACIONAL 

09/06/2016 - Até o presente momento, não constam informações de 
penalidades do referido atleta no nosso sistema. 

l ,, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

PENALIDADES TJD 

NOME: GUILHERME DESCHAMPS DA SILVA 
CBF: 533017 

CLUBE: METROPOLITANO 

09/06/2016 - Até o presente momento, não constam informações de 
penalidades do referido atleta no nosso sistema. 

i 
·t 

\. 1 

' 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

PENALIDADES TJD 

NOME: HIURY VINICIUS DORNELAS DA CUNHA 
CBF: 452098 

CLUBE: INTERNACIONAL 

09/06/2016 - Até o presente momento, não constam informações de 
penalidades do referido atleta no nosso sistema. 



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. 

/ 

Nicolas Fernanpes de Souza 
Secretário N::Jjurfto T JD/Fut./SC 

' .f! _,,, •• / __ ___.__.-~ 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CERTIDÃO 

Certifico que consta em arquivo instrumento de procuração do ESPORTE 

CLUBE INTERNACIONAL, nos termos do art. 31 do Regimento Interno deste 

Tribunal, nomeando seu Procurador o Dr. Zilton Vargas, datado de 23/02/16. 

Balneário Camboriú, 09 de junho de 2016 . 

. ; 

l 

Cristiane Cairv.· a~: o da Silva 
\Secretário, T J ut./SC 
" ' ' ""- ' 
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