






















T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Anexos: 

Mário Cesar Bêrtoncini 
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 c1sar Bertoncin;··.i <bertoncini.adv@gmail.com> 
sábado, p de junho de 2016 14:52 
'TJD/Fut1sc - CristianJ· 
ENC: ProF. 146-16 - B~usque x Guarani - Cat. Infantil Série A - Convite para 
colabora~ i 
PJ D16_Pt46_Brusque_puarani_ExecucaoH ino_KP .docx; PJ D16_Pl46 
_Brusque_Guarani_2oAmarelo_ImpedirAtaque_PARECER_KP.docx 

l 

De: Kristian Propodoski [mailto:kpropodoski@g11 ail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 10 de junho de 2016 11=28 
Para: Mário Cesar Bertoncini <bertoncini.adv@gmail.com> 
Assunto: Re: Proc. 146-16 - Brusque x Guarani - Cat. Infantil Série A- Convite para colaborar 

Prezado Procurador Geral, 
Seguem em anexo PARECER em relação ao atleta, e DENUNCIA em relação à EPD. 
Att, 
Kristian Propodoski 

2016-06-08 10:48 GMT-03 :00 Mário Cesar Bertoncini <bertoncini.adv@gmail.com>: 

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Tribunal de Justiça De ... (via Google rive) <tjd.fcf@gmail.com> 
Data: 7 de junho de 2016 18:05 
Assunto: Proc. 146-16 - Brusque x Guarani - Cat. Infantil Série A - Convite para colaborar 
Para: bertoncini.adv@gmail.com , 

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

• Proc. 146-16 - Brusque x Guarani - Cat. Infantil Série A 
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Procradorif de Justiça Desport iv: 

d Futebol de Santa Catarina 

Excelentíssimo Senhor President · do Tribunial de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 

Catarina. 

Processo nº 146/16 

r 

! 

A P~OCURADO~IA DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE 

SAN~A CATARINA vem perante Vossa Excelência, com fulcro no 
art. 21 e seguinte~, inter ~lia, do CBJD/2009 e em virtude dos fatos 
trazi os no relatório do Arbitro CHARLY WENDY STRAUB DERETTI 
na p!artida entr~.· .BRUSQUE e S.E.R.C. GUARANI, válida pelo 
Cam~eonato Catarinense Infantil Série A, ocorrida em 

04/0t/2016, apresentar PARECER, na forma das razões abaixo. 

Cons a na súmula desta partida que o atleta MICHEL MACIEL DA 

SILVA, da equipe do S. E. R. C. Guíl RANI foi expulso em razão do recebimento de dois cartões 
amarelos, ambos por ter impedid a realização de ataques promissores da equipe adversária . 

Toda! ia, pelo rel~to contido na súmula, as condutas motivadoras 
das duas advertências, e por consequência: de sua expulsão, por mais que tenham. sido 
contrárias às regras do jogo, não baracterizaram infração disciplinar de alta gravidade, e nem 
mesmo influenciaram negativamerte no anda.mente do jogo. 

Por rsta razão, .a Procuradoria de Justiça Desportiva deixa de 
apresentar denúncia em relação a este atleta, tendo como adequada reprimenda o reflexo da 
expulsão. Quanto aos demais fato~ ocorridos no jogo, segue denúncia apartada. 



Proc radori~ de Justiça Desportiva 
í 

da Futebol de Santa Catarina 

Excelentíssimo Senhor President. do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa 

Catarina. 

Processo nº 146/16 

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE 

SAN1ilA CATARINA vem perante Vossa Excelência, com fulcro no 
art. 21 e seguinte~, inter ~lia, do CBJD/2009 e em virtude dos fatos 
trazidos no relatório do Arbitro CHARLY WENDY STRAUB DERETTI 
na plartida entre BRUSQUE e S.E.R.C. GUARANI, válida pelo 
Cam eonato Catarinense Infantil Série A, ocorrida em 
04/0 /2016, apr~sentar DENÚNCIA, em face de: 

a) BRUSQUE FUTEBOL CLUBE, entidade de prática desportiva, por 
não ter obtido êxito em executar s hinos nacional e estadual antes do início do jogo, encargo 
que era seu por ser mandante, n forma exigida pelo artigo 15, inciso XXII, do Regulamento 
Geral das Competições da FCF, de endo, por isso, responder pelas sanções previstas no artigo 
191 do CBJD, que se cita abaixo juntamente como dispositivo do Regulamento Geral: 

Art. 191. t;ieixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento: 
PENA {Revogada pela Resolução CNE n!! 29 de 2009). 

1- dejobrigação legal; {AC). 
li - de deliberação, resolução, determinação, exigência, 
requ 

1
sição ou qualquer ato normativo ou administrativo do CNE 

ou ~e entidade de administração do desporto a que estiver 
filiado ou vinculado; (AC). 
Ili - d~e regulam.ento, geral ou especial,. de competição. (AC). 
PEN. : multa, de R$ 100,00 (cem reais) a 100.000,00 (cem mil 
reaisf, co~ fixação de prazo para cumprimento da obrigação. 

Art.1s. A associação que tiver o mando de campo da partida, 
alémj de todas as medidas de ordem administrativa e técnica 
indispensáveis à segurança no estádio, no campo de jogo e a 
norjalidade do trabalho dos profissionais, autoridades e demais 
envo~vidos na realização da competição, observado o disposto 
na Lfi n!! 10.671/2003 - Estatuto de Defesa do Torcedor, terão 
que 11rovidenciar os laudos que atestarão a real capacidade de 
públ~co dos estádios ~ suas condições de segurança, conforme o 
t;iec1to n• 6.795; de 16/03/2009, que regulamentou a art. 23 da 



radoria de Justiça Desportiva 

d Futebol de Santa Catarina 

refer da Lei, observados os requisitos da Portaria n9 238, de 
09/1 · '/2010, do IY'inistério do Esporte, e, ainda: 
XXII providenc(ar a execução do Hino Nacional e do Hino do 
Estado de Santa 'tatarina, com suas respectivas letras, tendo em 
vista disposto n.a Lei Estadual n9 16.078, de 31 de julho de 2013, 
obed cendo-se, com relação ao Hino Nacional, as disposições 
cons antes na alínea "b", do inciso IV, do art. 24, da Lei Federal 
n9 5.700, de 19• de setembro de 1971, que dispõe sobre os 
símbolos nacionqis, ou seja, "nos casos de execução vocal, serão 
semJre cantada$ as duas partes do referido Hino 

AléJdisso, as v~rias tentativas inexitosas de executar os hinos 
provocou atraso no início do jogo, ~evendo a ~PD denunciada responder também pela infração 
ao artigo 206 do CBJD, conforme abaixo: • 

Art. lo6. Dar causa ao atraso do inicio da realização de partida, 
provh ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em 
camdo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, 
pro~h ou equivalente. (Redação dada pela Resolução CNE n9 29 

1 
de2qo9}. 
PEN4: multa de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.000,00 (mil ,reais) 

por m[inuto. {NRJ~ 

Face exposto, requer-se: 

a) a lação do Denunciado para, querendo, apresentar defesa; 

b) a produção de todo meio de prova em direito admitido, 

especialmente a documental; 

c) o necebimento desta denúncia, seu processamento e, ao final, 
o julgamento por sua procedência, com a condenação do Denunciado, conforme 
fundamentação supra. 

CtJ~nuAO 
· · • · r~a~rlmento da detennlnaçã~ d~ 

t1ld@ •.. do 'tJO/FUT/SC, que oª:~e:.;:~~~k 
ou manhataçlo dl PIJO FOI ltECEBI 

. .. R31rietrlo Cambor1(1, ( ( 1 &té 1 (G 
A SECRETARIA 



TRIBUNAL DE JUST ÇA DESPORiriVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 
i 

llmo Sr. 
BRUSQUE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
1 

De ordem do Presidente do Tribu ai de Justiç1 Desportiva do Futebol de Santa 
Catarina, consoante o disposto nÓ art. 4 7 e §§l do CBJD - Codigo Brasileiro de Justiça 
Desportiva e do que consta do cddigo Despor;tivo da Federaçao Catarinense de 
Futebol, cito W. SS., a Sessão d Julgamento a se realizar na data e hora abaixo, à 6ª 
Avenida, s/n, Bairro Dos Municípi s, ao lado do Parque Ecologico, fundos da UNIVALI, 
Balneario Camboriu, podendo co parecer pe~soalmente ou por Procurador 
devidamente constituído, em face da seguinte denuncia: 

Processo nº: 146/2016 EM TRAMITE 
Comissão: 4º COMISSÃO DISC PLINAR 2016 

Data da Sessão: Dia 28 de Junho de 2016às19 hora(s) e 00 minuto(s). 

Indiciado: BRUSQUE 

Clube: 

BRUSQUE FUTEBOL CLUBE, e~tidade de pratica desportiva, por nãO ter obtido êxito 
em executar os hinos nacional e i:r,stadual antes do início do jogo, encargo que era seu 
por ser mandante, na forma exigiqa pelo artigo 15, inciso XXII, do Regulamento Geral 
das Competições da FCF, deven o, por isso, r,esponder pelas sanções previstas no 
artigo 191 do CBJD, que se cita a aixo juntamente como dispositivo do Regulamento 
Geral. Além disso, as várias tent tivas inexitosas de executar os hinos provocou 

ao artigo 206 do CBJD. 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

: Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut SC - Cristiané <tjd.fcf@gmail.com> 

quinta-fpira, 23 de jumho de 2016 16:00 
Brusq~el FC; 'brusqu_e:oo004sc@cbf.com.br' 
CIT AÇA /INTIMAÇAQ - PROC. 146/16 
CITAÇÃ t -INTIMAÇÃQ - 146-16 - BRUSQUE FUTEBOL CLUBE.pdf; 146-16 
PJD16_Pl46_Brusque1Guarani_Execuca0Hino_KP.pdf 

Alta 

Cumprimentando-os, serve o presente para en aminhar citação, referente ao Proc. 146/16. 

Seguem anexo citação e cópia da denúncia. 

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 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/FutJisc - Cristian~ <tjd.fcf@gmail.com> 
quinta-feira, 23 de junho de 2016 16:03 

Zilton V'rg~s ! _ 
ENC: CITjAÇAO/INTIMAÇAO - PROC. 146/16 
CITAÇÃCj>-INTIMAÇÃq> - 146-16 - BRUSQUE FUTEBOL CLUBE.pdf; 146-16 
PJD16_P 46_Brusque~Guarani.,..ExecucaoHino_KP.pdf 

Alta 

Cumprimentando-os, serve o presente para encaminhar citação, referente ao Proc. 146/16. 

Seguem anexo citação e cópia da denúncia. 

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@qmail.com 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 

- Para: 
y: . .'êc: 
~,~. · ··Assunto: 
1' 

- Anexos: 

Boa tarde! 

Segue recurso do processo 146/2016. 

Obrigada 

Gabi 

Gabriela Schiewe <ga!briela23554@oab-sc.org.br> 
sexta-feira, 1 de julho! de 2016 16:10 
'TJD/Fut/SC - Cristian~· 
'Mário Cesar Bertonciri' 

Recurso Processo 14G/2016 
recurso_Proc 146_Bru~que_hino_atraso_191,ill e 206.docx 

! 

1 



Procuradoria! 'de Justiça Desportiva ~.J.(j 
l 

Futebol de Santa' Catarina - PJD/FUTEBOL/SC 

Rua Angelina - esq. 6ª1 Avenida, ao lado do Parque Ecológico - Balne io 
Camboriú/SC, Fone: (47~ 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354 - CEP: 88.337-47 . 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 4ª COMISSÃO DISCIPLINAR 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPÓRTIVA DO FUTEBOL DE SANTA 
CATARINA ! 

1 

i 

Proc. nº 146/2016. 

A PROCURADORIA QE JUSTIÇA DESPORTIVA, atuante 
junto a este Tribunal de Justiça Desportiva, no uso de suas 
atribuições legais, irre;signada com o teor da r. decisão 
proferida em 28/06/1!6, nos supracitados autos, vem, 
respeitosamente, perante V. Sa., com fulcro nos arts. 136 e 
ss. do CBJD, interpor RECURSO, pelas razões que seguem, 
pugnando pela remessa à apreciação da Superior Instância, 
para que, após as formalidades de praxe, seja declarado o 
seu integral provimento, por ser de inteira J U S T 1 Ç A ! 

Balneário Camboriú, 1°1de julho de 2016. 

Procuradora de Justiça Desportiva 

1 



Procuradori~ de Justiça Desportiva 
; 

Futebol de Sant~ Catarina - PJD/FUTEBOL/SC 
1 

Rua Angelina - esq. 6~ Avenida, ao lado do Parque Ecológico - Balneári 
Camboriú/SC, Fone: (47;) 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354 - CEP: 88.337-470. 

' 
1 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTAÍ CATARINA 

j 

' 

Proc. nº 146/2016. 

Origem: 4ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do 
Futebol de Santa Catarina. 

!\ Recorrente: Procuradoria de Justiça Desportiva. 

(~ 

Recorrido: BRUSQUE FUTEBOL CLUBE 

Senhores Auditores, 

1) O Recorrido foi alvo de denúncia por parte desta 
Procuradoria Especializada, sob os seguintes termos: 

"BRUSQUE ,FUTEBOL CLUBE, entidade de prática desportiva, 
por não ter obtido êxito em executar os hinos nacional e 
estadual antes do início do jogo, encargo que era seu por ser 
mandante, na forma exigida pelo artigo 15, inciso XXII, do 
Regulamento Geral das Competições da FCF, devendo, por 
isso, responder pelas sanções previstas no artigo 191 do 
CBJD, que 'se cita abaixo juntamente como dispositivo do 
Regulamento Geral. Além disso, as várias tentativas inexitosas 
de executar os hinos provocou atraso no início do jogo, 
devendo a EPD denunciada responder também pela infração 
ao artigo 206 do CBJD." 

Levado a julgamento em data de vinte e oito de junho do corrente 
ano o referido processo, a respeitável 4ª Comissão Disciplinar por maioria viu 
por bem absolver o Recorrido, proferindo decisão nos seguintes termos: 

"POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECER DA DENUNCIA E 
POR MAIORIA ABSOLVER O DENUNCIADO DAS SANSÕES DO 
ART. 191 E 206 DO CBJD, VENCIDO O AUDITOR RELATOR QUE 
APENAVA O CLUBE A MULTA DE R$600,00." 

Inicialmente cumpre destacar que a súmula e demais documentos 
da partida gozam da presunção 'Juris tantum" de veracidade, atribuída pela letra 
do artigo 58 do CBJD; · 

2 



Ir\ 

Procuradoria de Justiça Desportiva 
'L .j. D 

Futebol de Santa Catarina - PJD/FUTEBOUSC "°' ?J?J 
Rua Angelina - esq. 6~ Avenida,. ao lado do Parque Ecológico - Balneá io ~ 
Camboriú/SC, Fone: (47) 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354 - CEP: 88.337-47 . 

Assim, depreende-se, do ite(n "1 O", da súmula da arbitragem, que 
o Hino Nacional não foi executado, nos termos do Regulamento Geral das 
Competições. 

A precisão na informação da arbitragem deu-se, inclusive quando 
aponta que, após diversas tentativas, não foi possível executar o hino por 
problemas no som. 

Como depreende-se do art. 15 do RG, é obrigatória a execução do 
hino Nacional antes do início da partida, o qual não ocorreu e, ainda acarretou 
atraso de 03 minutos no início da partida. 

"Art. 15. À associação que tiver o mando de campo da partida, além 
de todas as medidas de ordem administrativa e técnica 
indispensáveis à segurança no estádio, no campo de jogo e a 
normalidade do trabalho dos profissionais, autoridades e demais 
envolvidos na realização da competição, observado o disposto na 
Lei nº 10.671/2003 - Estatuto de Defesa do Torcedor, terão que 
providenciar os laudos que atestarão a real capacidade de público 
dos estádios e suas condições de segurança, conforme o Decreto 
nº 6.795, de 16/03/2009, que regulamentou o art. 23 da referida Lei, 
observados os requisitos da Portaria nº 290, de 27/10/2015, do 
Ministério do Esporte, e, ainda: 
( ... ) 
XXII - providenciar a execução do Hino Nacional e do Hino do 
Estado de Santa Catarina, com suas respectivas letras, tendo em 
v.ista o disposto na Lei Estadual nº 16.078, de 31 de julho de 2013, 
obedecendo-se, com relação ao Hino Nacional, as disposições 
constantes na alínea "b", do inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 
5.700, de 1° de setembro de 1971, que dispõe sobre os símbolos 
nacionais, ou seja, "nos casos de execução vocal, serão sempre 
cantadas as duas partes do referido Hino". 

Desta feita, infringindo o disposto no art. 15 do RG, por ausência 
de execução do hino e atraso de 03 minutos no início do jogo, a entidade 
Recorrida está incerta nos artigos 191, Ili e 206, ambos do CBJD. 

Urge destacar, Nobres Auditores, que a entidade aqui Recorrida 
não é mais primária, possuindo punições no mesmo art. 191, do CBJD. 

No tocante à conduta infringida pelo aqui Recorrido, o qual fora 
denunciado e levado à julgamento na 4ª Comissão Disciplinar deste colendo 
Tribunal, foi a disposição do art. 191,111 e 206, do CBJD que assim expressa: 

"Art. 191. Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento: 

3 



(~ 

Procuradoria de Justiça Desportiva 

Futebol de Santa Catarina - PJD/FUTEBOUSC • j . (j 
Rua Angelina - esq. 6ª Avenida, ao lado do Parque Ecológico - Balneár. o~ ~J, 
Camboriú/SC, Fone: (47) 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354- CEP: 88.337-4 . ~ 

Ili - de regulamento, geral ou especial, de competição. (AC). 
PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a 100.000,00 (cem mil 
reais), com fixação de prazo para cumprimento da obrigação. (AC). 
§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de multa pela 
de advertência se a infração for de pequena gravidade. (AC). 
§ 2º Se a infração for cometida por pessoa jurídica, além da pena 
a ser-lhe aplicada, as pessoas naturais responsáveis pela infração 
ficarão sujeitas a suspensão automática enquanto perdurar o 
descumprimento. (AC). " 

"Art. 206. Dar causa ao atraso do início da realização de partida, 
prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em 
campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova 
ou equivalente. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 
2009). 
PENA: multa de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.000,00 (mil reais) 
por minuto. (NR). 
§ 1º Se o atraso for superior ao tempo previsto no regulamento de 
competição da respectiva modalidade, o infrator responderá pelas 
penas previstas no art. 203. (AC). 
§ 2º Quando duas ou mais partidas forem disputadas no mesmo 
horário e verificar-se que o atraso da equipe permitiu ao infrator 
conhecer resultados de outras partidas antes que a sua estivesse 
encerrada, a multa será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais). (AC). 

Em que pese todo o respeito à Insigne 4ª Comissão, não se pode 
olvidar o fato da transgressão à regra por parte do Recorrido, visto que não 
houve a execução do Hino Nacional e, devido as tentativas para executá-lo, 
houve atraso de 03 (três) minutos para início da partida. 

Ínclitos Julgadores, uma entidade que já possui diversas 
condenações, é contumaz descumpridora do ordenamento das competições em 
várias categorias do futebol catarinense amparado por esta Egrégia Federação, 
não pode ser afagada com uma absolvição ante mais uma infração cometida, 
infrações estas que não prescindem de qualquer dúvida, muito pelo contrário, se 
tratam de infrações de caráter objetivo explanados na súmula a qual, não foi, em 
momento algum, desconstituída pela defesa. 

Assim, Excelências, a r. decisão da respeitosa 4ª Comissão 
Disciplinar está revestida de equívoco, uma vez que todo o tipo infracional, tanto 
do art. 191, Ili, assim como do 206, ambos do CBJD, foi preenchido, não 
podendo, esta. colenda Corte, se quedar aos ditames legais previstos nestes 
artigos, por conseguinte, punindo a entidade Recorrida. 

Portanto, em desencontro com a informação juris tantum da 

4 
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Procuradoria de Justiça Desportiva 

Futebol de Santa Catarina - PJD/FUTEBOUSC 

Rua Angelina - esq. 5à Avenida, ao lado do Parque Ecológico - Balneári 
Camboriú/SC, Fone: (47) 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354 - CEP: 88.337-470. 

súmula, a qual não foi descaracterizada e da disposição de lei que reza a 
infração pelo qual a Recorrida foi denunciada, a decisão que, não foi unânime, 
não merece guarida desta Casa, sob argumentos rasos e - sem qualquer 
embasamento jurídico, sem o supedâneo do nosso Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, o qual, é claro, no seu tipo no art. 191, 111 e 206, não devendo, Ilustres 
Julgadores, permitir que a lei seja aviltamente ignorada em prol de argumentação 
falha. 

Por fim, Vossas Excelências, da mais alta Corte da Justiça 
Desportiva Catarinense, nos termos do respaldo legal, tem o dever de aplicar a 
justiça com base na lei, impedindo ilegalidades que maculem o Campeonato a 
que se cita, visto que· as irregularidades cometidas pelo Recorrido merecem 
punição. 

Resta claro, que tal decisão não representa a melhor 
aplicação da legislação desportiva ao caso concreto, posto que nega vigência 
aos princípios embasadores do presente recurso e, mormente, ao art. 58 do 
CBJD. Pelas razões aventadas, pugna esta Procuradoria Especializada, pela 
reforma do supracitado decisum para reformar a r. decisão, aplicando ao 
Recorrido as penas do art. 191,111 e 206, ambos do CBJD. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Balneário Camboriú, 1° de julho de 2016. 

5 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATAR 

Processo n.!! 146/16 

R.H. 

Tempestivo e dispensado o preparo, recebo o presente recurso. 

Nomeio o Relator o Auditor ALDO ABRAHÃO MASSIH JUNIOR. 

Intime-se o recorrido para contrarrazões. 

Inclua-se o feito na pauta, com as comunicações de praxe ao recorrido 

e a Procuradoria. 

Cumpra-se. 

Balneário Camboriú, 01 de julho de 2016. 

Robson Vieira 

Presidente TJD/Fut/SC 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Sr. Auditor, 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
sexta-feira, 1 de julh de 2016 17:32 
'Aldo Abrahão Massih Jr' 
Recurso 146/16 
Proc. 146-16 - Brusq e x Guarani - Cat. Infantil Série A.pdf 

Cumprimentando-o, serve o presente para dar vistas aos Au os 146/16, no qual foi nomeado relator, referente 
Recurso Voluntário, tendo como Recorrente: PGJD .... Recor ido: Brusque Futebol Clube. 
Informo outrossim que segue recurso em seu inteiro teor. 

Atenciosamente, 

Cristiane Carvalho da Silva 
Secretária 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
DO FUTEBOL DE SA.t'\IT 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@qmail.com 
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T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Anexos: 

TJD/Fut/SC - Cristia e <tjd.fcf@gmail.com> 
sexta-feira, 1 de julh de 2016 17:35 

Brusque FC; 'brusqu .00004sc@cbf.com.br'; Zilton Vargas 
Recurso 146/16 - Vis as, prazo para contrarrazões 

Proc. 146-16 - Brusq ex Guarani - Cat. Infantil Série A.pdf 

Prioridade: Alta 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva d Futebol de Santa Catarina, INTIMO-O, do Recurso 
interposto pelo Procuradoria de Justiça Desportiva do Futeb 1 de SC, Recorrido: Brusque Futebol Clube nos 
Autos 146/16, abrindo o prazo de 03 (três) dias para apres ntar as contrarrazões. 

Para tanto, segue anexo. 

r~tenciosamente, 
z-__.. 

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@qmail.com 



Procurador a de Justiça Desportiva 

Futebol de Sa ta Catarina - PJD/FUTEBOUSC 

Rua Angelina - esq. 6ª Avenida, ao lado do Parque Ecológico - Balneário 
Camboriú/SC, Fone: ( 7) 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354- CEP: 88.337-470. 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDE TE DA 4ª COMISSÃO DISCIPLINAR 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DES ORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA 
CATARINA 

Proc. nº 146/2016. 

A PROCURADORIA E JUSTIÇA DESPORTIVA, atuante 
junto a este Tribunal e Justiça Desportiva, no uso de suas 
atribuições legais, ir signada com o teor da r. decisão 
proferida em 28/06 16, nos supracitados autos, vem, 
respeitosamente, per nte V. Sa., com fulcro nos arts. 136 e 
ss. do CBJD, interpor ECURSO, pelas razões que seguem, 
pugnando pela remes a à apreciação da Superior Instância, 
para que, após as for alidades de praxe, seja declarado o 
seu integral proviment , por ser de inteira J U S T 1 Ç A ! 

Balneário Camboriú, 1 de julho de 2016 . 
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Procurador a de Justiça Desportiva 

Futebol de Sa ta Catarina - PJD/FUTEBOUSC 
Rua Angelina - esq. 6ª Avenida, ao lado do Parque Ecológico - Balneário 
Camboriú/SC, Fone: ( 7) 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354- CEP: 88.337-470. 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDE TE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANT CATARINA 

Proc. nº 146/2016. 

Origem: 4ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do 
Futebol de Santa Catarina. 
Recorrente: Procuradoria de Justiça D sportiva. 
Recorrido: BRUSQUE FUTEBOL CLU E 

Senhores Auditores, 

1) O Recorrido foi alvo de denúncia por parte desta 
Procuradoria Especializada, sob os segui tes termos: 

"BRUSQUE FUTEBOL LUBE, entidade de prática desportiva, 
por não ter obtido êx to em executar os hinos nacional e 
estadual antes do iníci do jogo, encargo que era seu por ser 
mandante, na forma e igida pelo artigo 15, inciso XXII, do 
Regulamento Geral da Competições da FCF, devendo, por 
isso, responder pelas sanções previstas no artigo 191 do 
CBJD, que se cita ab ixo juntamente como dispositivo do 
Regulamento Geral. Alé disso, as várias tentativas inexitosas 
de executar os hinos provocou atraso no início do jogo, 
devendo a EPD denun iada responder também pela infração 
ao artigo 206 do CBJD.' 

Levado a julgamento em dat de vinte e oito de junho do corrente 
ano o _referido processo, a respeitável 4ª Comissão Disciplinar por maioria viu 
por bem absolver o Recorrido, proferindo ecisão nos seguintes termos: 

"POR UNANIMIDADE DE V TOS CONHECER DA DENUNCIA E 
POR MAIORIA ABSOLVER DENUNCIADO DAS SANSÕES DO 
ART. 191 E 206 DO CBJD, V NCIDO O AUDITOR RELATOR QUE 
APENAVA O CLUBE A MUL A DE R$600,00." 

Inicialmente cumpre destaca que a súmula e demais documentos 
da partida gozam da presunção 'Juris tant m" de veracidade, atribuída pela letra 
do artigo 58 do CBJD; 
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Procurador a de Justiça Desportiva 
Futebol de Sa a Catarina - PJD/FUTEBOUSC 
Rua Angelina - esq. 6ª Avenida, ao lado do Parque Ecológico - Balneá 
Camboriú/SC, Fone: ( 7) 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354- CEP: 88.337-470. 

Assim, depreende-se, do it m "10", da súmula da arbitragem, que 
o Hino Nacional não foi executado, n s termos do Regulamento Geral das 
Competições. 

A precisão na informação a arbitragem deu-se, inclusive quando 
aponta que, após diversas tentativas, não foi possível executar o hino por 
problemas no som. 

Como depreende-se do art. 15 do RG, é obrigatória a execução do 
hino Nacional antes do início da partida} o qual não ocorreu e, ainda acarretou 
atraso de 03 minutos no início da partida 

"Art. 15. À associação que ti er o mando de campo da partida, além 
de todas as , medidas e ordem administrativa e técnica 
indispensáveis à seguran no estádio, no campo de jogo e a 
normalidade do trabalho d s profissionais, autoridades e demais 
envolvidos na realização d competição, observado o disposto na 
Lei nº 10.671/2003 - Estat to de Defesa do Torcedor, terão que 
providenciar os laudos que testarão a real capacidade.de público 
dos estádios e suas condi es de segurança, conforme o Decreto 
nº 6. 795, de 16/03/2009, qu regulamentou o art. 43 da referida Lei, 
observados os requisitos d Portaria nº 290, de 27/10/2015, do 
Ministério do Esporte, e, ain a: 
( ... ) 
XXII - providenciar a exec ção do Hino Nacional e do Hino do 
Estado de Santa Catarina, om suas respectivas letras, tendo em 
vista o disposto na Lei Esta uai nº 16.078, de 31 de julho de 2013, 
obedecendo-se, com rela o ao Hino Nacional, as disposições 
constantes na alínea "b", do inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 
5.700, de 1° de setembro d 1971, que dispõe sobre os símbolos 
nacionais, ou seja, "nos ca os de execução vocal, serão sempre 
cantadas as duas partes do eferido Hino". 

Desta feita, infringindo o dis osto no art. 15 do RG, por ausência 
de execução do hino e atraso de 03 inutos no início do jogo, a entidade 
Recorrida está incerta nos artigos 191, Ili 206, ambos do CBJD. 

Urge destacar, Nobres Audi ores, que a entidade aqui Recorrida 
não é mais primária, possuindo punições o mesmo art. 191, do CBJD. 

No tocante à conduta infrin ida .pelo aqui Recorrido, o qual fora 
denunciado e levado à julgamento na 4 Comissão Disciplinar deste colando 
Tribunal, foi a disposição do art. 191,111 e 06, do CBJD que assim expressa: 

"Art. 191. Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento: 
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Procurador a de Justiça Desportiva 

Futebol de Sa ta Catarina - PJD/FUTEBOUSC 
Rua Angelina. - esq. 6ª Avenida, ao lado do Parque Ecológico - Balneári 
Camboriú/SC, Fone: ( 7) 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354- CEP: 88.337-470. 

Ili - de regulamento, geral u especial, de competição. (AC). 
PENA multa, de R$ 100, O (cem reais) a 100.000,00 (cem mil 
reais), com fixação de praz para cumprimento da obrigação. (AC). 
§ 1° É facultado ao órgão j dicante substituir a pena de multa pela 
de advertência se a infraçã for de pequena gravidade. (AC). 
§ 2° Se a infração for com tida por pessoa jurídica, além da pena 
a ser-lhe aplicada, as pess as naturais responsáveis pela infração 
ficarão sujeitas a suspen ão automática enquanto perdurar o 
descumprimento. (AC). " 

"Art. 206. Dar causa ao atr so do início da realização de partida, 
prova ou equivalente, ou d ixar de apresentar a sua equipe em 
campo até a hora marcada ara o início ou reinício da partida, prova 
ou equivalente. (Redação ada pela Resolução CNE nº 29 de 
2009). 
PENA multa de R$ 100,00 cem reais) até R$ 1.000,00 (mil reais) 
por minuto. (NR). 
§ 1° Se o atraso for superio ao tempo previsto no regulamento de 
competição da respectiva modalidade, o infrator responderá pelas 
penas previstas no art. 203. (AC). 
§ 2° Quando duas ou mais partidas forem disputadas no mesmo 
horário e verificar-se que o atraso da equipe permitiu ao infrator 
conhecer resultados de outr s partidas antes que. a sua estivesse 
encerrada, a multa será d R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais). AC). 

Em que pese todo o respeit à lnsígne 4ª Comissão, não se pode 
olvidar o fato da transgressão à regra p r parte do Recorrido, visto que não 
houve a execução do Hino Nacional e, evido as tentativas para executá-lo, 
houve atraso de 03 (três) minutos para iní io da partida. 

Ínclitos Julgadores, uma entidade que já possui diversas 
condenações, é contumaz descumpridora do ordenamento das competições em 
várias categorias do futebol catarinense a parado por esta Egrégia Federação, 
não pode ser afagada com uma absolvi o ante mais uma infração cometida, 
infrações estas que não prescindem de qu lquer dúvida, muito pelo contrário, se 
tratam de infrações de caráter objetivo exp anados na súmula a qual, não foi, em 
momento algum, desconstituída pela defe a. 

Assim, Excelências, a r. ecisão da respeitosa 4ª Comissão 
Disciplinar está revestida de equívoco, um vez que todo o tipo infracional, tanto 
do art. 191, Ili, assim como do 206, a bos do CBJD, foi preenchido, não 
podendo, esta colenda Corte, se quedar aos ditames legais previstos nestes 
artigos, por conseguinte, punindo a entida e Recorrida. 

Portanto, em desencontro om a informação juris tantum da 
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Procurado a de Justiça Desportiva 

Futebol de San Catarina - PJD/FUTEBOUSC 

Rua Angelina. - esq. 6ª Avenida, ao lado do Parque Ecológico - Balneário 
Camboriú/SC, Fone: ( 7) 3360 9800, Fax: (47) 3263 1354- CEP: 88.337-470. 

súmula, a qual não foi descaracteriza a e da disposição de lei que reza a 
infração pelo qual a Recorrida foi denun iada, a decisão que, não foi unânime, 
não merece guarida desta Casa, so argumentos rasos e sem qualquer 
embasamento jurídico, sem o supedâne do nosso Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, o qual, é claro, no seu tipo no art. 191, Ili e 206, não devendo, Ilustres 
Julgadores, permitir que a lei seja aviltam nte ignorada em prol de argumentação 
falha. 

Por fim, Vossas Exce ências, da mais alta Corte da Justiça 
Desportiva Catarinense, nos termos do r spaldo legal, tem o dever de aplicar a 
justiça com base na lei, impedindo ilegalidades que maculem o Campeonato a 
que se cita, visto que as irregularidade cometidas pelo Recorrido merecem 
punição. 

Resta claro, que tal decisão não representa a melhor 
aplicação da legislação desportiva ao so concreto, posto que nega vigência 
aos princípios embasadores do present recurso e, mormente, ao art. 58 do 
CBJD. Pelas razões aventadas, pugna sta Procuradoria Especializada, pela 
reforma do supracitado decisum para reformar a r. decisão, aplicando ao 
Recorrido as penas do art. 191, Ili e 206, mbos do CBJD. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Balneo/.k>"Camb~iU~1 de julho de 2016. 

V r (\ í\ 1 

\~) /A\1 
\; / V 

Pro ta de Justi a Desportiva 
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TJD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Vargas Advocacia < ontato@vargasadvocacia.com.br> 
terça-feira, 5 de julh de 2016 15:07 
tjd.fcf@gmail.com 

- Processo 146/2016 

254 - Contrarrazoes 46-2016.pdf 

Boa tarde, em anexo processo 146/2016, para protocolo, fa or confirmar o recebimento. 

R~a-Anita Garibaldi', 19, sala 802, Centro 
~"*"°' .... 

("florianópolis/SC - CEP: 88010-500 

''.f48) 3024-8607/ (48) 3024-8606 

':Www~vargasadvocacT:a.com.br 

VARGAS 



VARGAS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR UDITOR DA 4ª CD DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL E SANTA CATARINA - BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ - se. 

PROCESSO 146/2016 

BRUSQUE FUTEBOL CLUBE, já devid mente qualificado nos autos do 
processo em epígrafe, através de seu advogado, vem mui 
respeitosamente perante a Vossa Exce ência, apresentar as suas CONTRA
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO motivado pelo inconformismo do 
Senhor Procurador deste respeitável Tribunal, requerendo que após a 
análise dos pressupostos recursais eja o mesmo encaminhado ao 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva para julgamento. 

1 

Nestes Termos, Pe e Deferimento 

Balneário Camboriú, O de Julho de 2016. 

Rua Anita Garibaldi, n!I 79- Centro Execut~o M.igue/ Daux - sala 802 - Centro - Fpo/is -se 
CEP: 88010-500 - fone/fax (4 30248607 - 30248606 - 99800003 

www.varga dvocacia.com.br 
contato@vargasadvocacia.com br - ziltont@uaraacntlunrnrin rn .... l.r 



VARGAS 

CONTRA-RAZÔES DE RECURSO VOLU TÁRIO 

RECORRENTE: PROCURADORIA DO TJD: DO FUTEBOL DE SANTA 
CATARINA 

RECORRIDO: BRUSQUE FUTEBOL CLU E 

AUTOS N2 146/2016 

EMÉRITOS JULGADORES 

A Recorrente não se conformando co a decisão prolatada pelo TJD/SC 
recorre, da referida decisão pretend ndo 1 a condenação do recorrido, 
porém, sem qualquer razão ou fundam nto, ;conforme passa a expor. 

O Recorrido foi denunciado pelo Proc radar do TJD/SC (Recorrente) nos 
artigos 191 e 206 ambos do CBJD ob aj alegação de das tentativas 
inexitosas de executa os hinos onde pr vocou atraso no início do jogo. 

Corretamente a referida Comissão 
absolveu o Recorrido: 

a legislação desportiva e 

"POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECER QA DENUNCIA E POR MAIORIA 
ABSOLVER O DENUNCIADO DAS SANS ES DO ART. 191 E 206 DO CBJD, 

2 
Rua Anita Garibaldi, n!l 79 - Centro Execu ivo Miguel Daux - sala 802 - Centro - Fpolis - SC 

CEP: 88010-500 - fone/fax (4 13024~607 - 30248606 - 99800003 

contato@varaasadvocacia.co .br- ziltonl@11nrnncnd11nrnrin rnrn ltr 



VARGAS 

VENCIDO O AUDITOR RELATOR QUE APENAVA O CLUBE A MULTA DE 
R$600,00." 

Desta forma, a Recorrente pretend a modificação do julgado com a 
condenação do Recorrido nos termos da denúncia, ou seja, nas penas do 
artigo 191 e 206 do CBJD. 

A sentença não merece reparos e deve ser mantida . 

. 0 NO MÉRITO 

O Recorrido deve ser absolvido c mo foi decidido pela Comissão 
Disciplinar. 

Ao entender que o Recorrente provide ciou a reprodução dos Hinos e que 
na sumula do jogo seguinte, não hou e qualquer relato da ausência da 
reprodução dos Hinos. 

Por outro lado, a Denuncia não pode prosperar relativo ao artigo 206, 
visto que a peça acusatória não aponta o tempo (em minutos) do atraso e 
da mesma forma observando as su ulas em nenhuma delas conta o 

(\ tempo do atraso da equipe denuncia a, dessa forma a manutenção da 
sentença também nesse tópico. 

Logo o Recorrente não poderá ser apenado por aquilo que não restou 
caracterizado como sua culpa, devend assim a manutenção da sentença 
em sua integridade. 

Desta forma, a absolvição é medida que se impõe. 

FACE AO EXPOSTO, REQUER: 

3 
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CEP: 88010-500 - fone/fax (4 ) 30248607 - 30248606 - 99800003 

contato@varaasadvocacia.co .br - ziltonf@varatuadvnrnrin~rn ... hr 
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VARGAS 

A improcedência total do presente R curso Voluntário da Procuradoria, 
mantendo na íntegra a decisão da Co issão Disciplinar do TJD/SC, com a 
absolvição do Recorrido. 

Reserva-se o Direito de nova sust ntação no dia do julgamento no 
Tribunal Pleno, principalmente em ra ão do Princípio da Oralidade. 
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Nestes Termos, Pe e Deferimento 

Balneário Camboriú, O de Julho de 2016 . 

Rua Anita Garibaldi, nl1 79 - Centro Execut vo Miguel Daux - sala 802 - Centro - Fpolis - SC 
CEP: 88010-500-fone/fax (. 30248607 - 30248606 - 99800003 
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VARGAS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR UDITOR DA 4ª CD DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL E SANTA CATARINA...,.. BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ - se. 

PROCESSO 146/2016 , , •i.J"'''"'' u~ Justiça Desportiva 

Ja!n. Camboriú. 04- / :f-1.J..G-

BRUSQUE FUTEBOL CLUBE, já devid mente qualificado nos autos do 
processo em epígrafe, através de seu advogado, vem mui 
respeitosamente perante a Vossa Exce ência, apresentar as suas CONTRA

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO motivado pelo inconformismo do 
Senhor Procurador deste respeitável Tribunal, requerendo que após a 
análise dos pressupostos recursais eja o mesmo encaminhado ao 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva para julgamento. 

Nestes Termos, Pe e Deferimento 

Rua Anita Garibaldi, nº 79 - Centro Exec~tj~º Miguel Daux - sala 802 - Centro - Fpolis -se 
CEP: 88010-500 -fone/fax(~ 30248607 - 30248606 - 99800003 



VARGAS. 

CONTRA-RAZÔES DE RECURSO VOLU 

RECORRENTE: PROCURADORIA DO TJD DO FUTEBOL DE SANTA 
CATARINA 

RECORRIDO: BRUSQUE FUTEBOL CLU E 

AUTOS N2 146/2016 

EMÉRITOS JULGADORES 

A Recorrente não se conformando co a decisão prolatada pelo TJD/SC 
recorre, da referida decisão pretend ndo a condenação do recorrido, 

. porém, sem qualquer razão ou fundam nto, conforme passa a expor. 

r\ O Recorrido foi denunciado pelo Proc radar do TJD/SC (Recorrente) nos 
artigos 191 e 206 ambos do CBJD ob a alegação de das tentativas 
inexitosas de executa os hinos onde pr vocou atraso no início do jogo. 

Corretamente a referida Comissão aplicou a legislação desportiva e 
absolveu o Recorrido: 

"POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHE ER DA DENUNCIA E POR MAIORIA 
ABSOLVER O DENUNCIADO DAS SANS ES DO ART. 191 E 206 DO CBJD, 
VENCIDO O AUDITOR RELATOR QUE PENAVA O CLUBE A MULTA DE 
R$600,00." 

Rua Anita Garibaldi, nº 79 - Centro Execut vo Miguel Daux - sala 802 - Centro - Fpolis - SC 
CEP: 88010-500 -fone/fax (4 30248607 -30248606 - 99800003 
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VARGAS 

Desta forma, a Recorrente pretend a modificação do julgado com 
condenação do Recorrido nos termos da denúncia, ou seja, nas penas do 
artigo 191 e 206 do CBJD. 

A sentença não merece reparos e deve ser mantida. 

NO MÉRITO 

O Recorrido deve ser absolvido c mo foi decidido pela Comissão 
Disciplinar. 

Ao entender que o Recorrente provide ciou a reprodução dos Hinos e que 
na sumula do jogo seguinte, não hou e qualquer relato da ausência da 
reprodução dos Hinos. 

Por outro lado, a Denuncia não prosperar relativo ao artigo 206, 
visto que a peça acusatória não aponta o tempo (em minutos) do atraso e 
da mesma forma observando as su ulas em nenhuma delas conta o 
tempo do atraso da equipe denuncia a, dessa forma a manutenção da 
sentença também nesse tópico. 

Logo o Recorrente não poderá ser a enado por aquilo que não restou 
caracterizado como sua culpa, devend assim a manutenção da sentença 
em sua integridade. 

Desta forma, a absolvição é medida qu se impõe. 

FACE AO EXPOSTO, REQUER: 

A improcedência total do presente Re urso Voluntário da Procuradoria, 
mantendo na íntegra a decisão da Comissão Disciplinar do TJD/SC, com a 
absolvição do Recorrido. 

Rua Anita Gari&ald; n• 1•. eenrro Execu ·,.Miguei 0o~. ,.,. 81!2-centm -F••'~ _r 
CEP: 88010-500- fone/fax (4 130248607 - 30248606 - 99800003 
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Reserva-se o Direito de nova suste tação no dia do julgamento 
Tribunal Pleno, principalmente em raz o do: Princípio da Oralidade. 
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llmo Sr. 
BRUSQUE 

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 - 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: 146/2016 EM RECURSO 
Comissão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA - PLENO 

Data da Sessão: Dia 21 de Julho de 2016 às 19 hora(s) e 00 minuto(s). 

Indiciado: BRUSQUE 

Clube: 

BRUSQUE FUTEBOL CLUBE, entidade de prática desportiva, por não ter obtido êxito 
em executar os hinos nacional e estadual antes do início do jogo, encargo que era seu 
por ser mandante, na forma exigida pelo artigo 15, inciso XXII, do Regulamento Geral 
das Competições da FCF, devendo, por isso, responder pelas sanções previstas no 
artigo 191 do CBJD, que se cita abaixo juntamente como dispositivo do Regulamento 
Geral. Além disso, as várias tentativas inexitosas de executar os hinos provocou 
atraso no início do jogo, devendo a EPD denunciada responder também pela infração 
ao artigo 206 do CBJD. 



TJD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 

Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
sexta-feira, 15 de julho de 2016 17:30 
Mário Cesar Bertoncini; Mário Cesar Bertoncini; Brusque FC; 
'brusque.00004sc@cbf.com.br'; 'cazaomc@hotmail.com'; Zilton Vargas 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - JULGAMENTO RECURSO 146/16 
CITAÇÃO-INTIMAÇÃO - RECURSO 146-16 - BRUSQUE FUTEBOL CLUBE.pdf 

Alta 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina, INTIMO-OS, da data 

de julgamento do Recurso 146/16, que se realizará em 21/07 /16, às 19 horas, na sede da FCF, conforme 

anexo. 

O processo está disponível no site no prazo de 48h: http://www.fcf.com.br/categoria/tjd/processos-tjd/ 

'=AVOR CIENTIFICAR OS INTERESSADOS. 

Atenciosamente, 

Cristiane Carvalho da Silva 
Secretária 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
DO FCTEBOL DE SA.NT 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 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA- PLENO 

Ata de Julgamento do dia 21/07/2016 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº 030/2016 

Ao décimo primeiro dia do mês de julho 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 Auditore o Pleno deste Tribunal, estando presentes o Auditor Presidente 
Robson Vieira, os auditores Felipe Branco Bogdan, Maurício Chedid dos Santos, Marcelo 
Silveira, Aida Abrahão Massih Junior, bem como a secretária Cristiane Carvalho da Silva e o 
Procurador Maria César Bertoncini. Estando ausente os auditores Rodrigo Titericz, Giovani 
Rodrigues Mariot e Ricardo André Cabral Ribas que justificaram antecipadamente sua 
ausência. Havendo quorum legal, passou-se à pauta, observando-se os pedidos de 
preferência, na ordem adiante transcrita: 

2 - PROCESSO 146/2016 - EM RECURSO 
AUDITOR RELATOR: ALDO ABRAHÃO MASSIH JR 
JOGO: BRUSQUE x GUARANI 

CAMPEONATO CATARINENSE INFANTIL SERIE A 
DENUNCIADO(S): 
2 BRUSQUE 

DENÚNCIA DA PROCURADORIA: 
BRUSQUE FUTEBOL CLUBE, entidade de prática desportiva, por não ter obtido êxito em 
executar os hinos nacional e estadual antes do início do jogo, encargo que era seu por ser 
mandante, na forma exigida pelo artigo 15, inciso XXII, do Regulamento Geral das 
Competições da FCF, devendo, por isso, responder pelas sanções previstas no artigo 191 
do CBJD, que se cita abaixo juntamente como dispositivo do Regulamento Geral. Além 
disso, as várias tentativas inexitosas de executar os hinos provocou atraso no início do jogo, 
devendo a EPD denunciada responder também pela infração ao artigo 206 do CBJD. 

DECISÃO COMISSÃO: 
DEFESA ESCRITA PELO DEFENSOR, DR. ZILTON VARGAS --- POR UNANIMIDADE 
DE VOTOS CONHECER DA DENUNCIA E POR MAIORIA ABSOLVER O DENUNCIADO 
DAS SANSÔES DO ART. 191 E 206 DO CBJD, VENCIDO O AUDITOR RELATOR QUE 
APENAVA O CLUBE A MULTA DE R$600,00. 

DECISÃO DO PLENO: 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECER DO RECURSO PARA COM A MESMA 
VOTAÇÃO CONDENAR O CLUBE A PENA DER$ 500,00 POR MINUTO DE ATRASO, 
TOTALIZANDO EM R$ 1.500,00, REDUZIDA PARAR$ 750,00, COM FULCRO NO ART. 
206 C/C 182 DO c........---

Documento emitido em 21/07/2016 20:28:49,184 


