














Comp~ovânte de Tfailsàção Banbária 
Transferenc1a entre Contas Bra·desco 1 ----.._ 

Bradesco Datá da operação: 07/06/fÓ16 - 15h02 . . . /1,, J . ()'\. 
P---'-~N~·"""et=· ~E~m=p ... r~·esa~-=· ~~N~º~d=e=c=o~n1"'"·ro""1e"""·:~6"'"16'-8=1'-4=494J_4""s8=2=2"""s""'"s6-6'-l=º~º""'c+-r=e-n ... -io~:"'"'o ... 3=32~7'"'"4~0~~"'-''--~~'-"-"--'-"'""-"~="-'-''--'-'-"-~{"""/ ... ·~' ili~) 

Contá ae débito' Agência: 26'9'3 I éo'nta: Ô018 30,31 Tipo: ConJCorrêilte e- • / 

.JOIN~l~LE -~5-P°,RTE CLú~t 1 CNPJ: 08~.18+99/0001-30 . \~ :~/ Empresa: 

Agência: 0332 1 conta: 004or~,1 1 'ripo: conJ-corrente 
FEDERACAO CATARINENSE DE F 

Conta de crédito: 

Nome dó fa\/orecido: 

Vâlór: R'$ 10Ó;Oô 

Data ilé débito: ó11os1io1 s 

oe·sc:rii;âo: Joinville Esporte Clube 

A-t~ánsàÇão àéimà foi réàlizadá por meio do BrádésclNet Empresa. 

Auteritijação 

PVrpMÓGH yEZ:®d6AX M*Tq2yB@ 
5BKpbjNt KXRi@dG* aínHBctks 
ALóJUe@i dCbP@60t YrE:óvNh6 

J 

. . . .1 .. •'k 
9wpvXN7S JiECwGLF 
jD?BdYMZ: k!Zqq5znM 
PhcHXZi3 B~YRRasA 

.1. 

lfNSAwf* êvVhEêFM y42mÍlxl6 
UQ644pQ2 8TThci5p y#WbBvyr 
Y'i'QêpwEC 39033023 07606100 

SAt , Sehiiçó dê Alô Btádéséb 
Apoio ao Cliente 080'0 704 8383 

Deficiente A~ditivo ou de Fala 

08~0 722 ººig 
Cancelamerítbs, Reclaíifações e 
lnformaçõés. 
Atendimento 24 horas. 7 dias por se·manà: 

O'iJvidoria 0800 727 9933 Ateridimenfo desegund_à a sex.ta-féifà, das Bhlàs 1 Bh, exceto feria·dos. 

Derilàis teléfónes 
co-nsültà o sità 
Fale Conósco. 



ü 

( 
\ 

'Y\ .J..-1 .. 

. 

~u nio.-- rJ15<JAc.. 



! 
l 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTI\{A DO FUTEBOL DE SANTA CATARIN 
j 

Processo n.2 150/2016 

R.h. 

1 - Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça Desportiva para que se manifeste 
i 
l 

no prazo de 02 (dois} dias; : 
j 

2 - Após, havendo denúr)cia, distribua-se para uma das Comissões 

Disciplinares designando-s~ Relator e incluindo em pauta para julgamento 

com a devida citação/intimação das partes; 

3 - Havendo pedido de ar~uivamento ou pedido de preliminar, voltem 

conclusos para apreciação. 

Balneário Camboriú, 08 de ju~ho de 2016. 

Robson Vieira 

Presidente TJD/Fut/SC 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Anexos: 

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 

1 

Mário Cesar Bertoncini <bertoncini.adv@gmail.com> 
sexta-feira, 17 de junh~ de 2016 17:53 
'TJD/Fut/SC - Cristiane' 
ENC: Proc. 150-16 - Nbtícia de Infração - Joinville em face do atleta Ananias 
Elói Castro da Chapecbense - Convite para colaborar 

1 

P JD _16_P150_Chape_1_J EC_Atleta_ agressão_MCB.docx; Sumula.pdf 

1 

/ 

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: "Tribunal de Justiça De ... (via Google Drive)" <tjd.fcf@gmail.com> 
Data: 8 de jun de 2016 5:33 PM • . 

r'\.ssunto: Proc. 150-16 - Notícia de Infração - Joinville ym face do atleta Ananias Elói Castro da 
Chapecoense - Convite para colaborar 
Para: <bertoncini.adv@gmail.com> 
Cc: 

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

• Proc. 150-16 - Notícia de Infração - Joinville em face do atleta Ananias Elói Castro da 
Chapecoense · 

~ 

Google Drive: tenha todos os seus arquivos a seu alcance em qualq
1
uer dispositivo. 
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Procuradori* de Justiça Desportiva 
i 

do Futebol de Santa Catarina 
1 

j 
1 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunial de Justiça Desportiva do 
. . 1 

Catarina. · 

Processo nº 150/16 

A PROCURADO~IA DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE 
SANTA CATARIN;A vem perante Vossa Excelência, com fulcro no 
art. 21 e seguint~s, inter alia, do CBJD/2009 e em virtude dos fatos 
trazidos na NOT(CIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR apresentada por 
JOINVILLE ESPORTE CLUBE, em virtude de fato ocorrido na partida 
entre este e /A.. CHAPECOENSE de FUTEBOL, o.corrida em 
08/05/2016, ofe~ecer DENÚNCIA em face de: 

1 
ANANIAS ELOI ÇASTRO MONTEIRO (183.189), atleta da EPD A 

CHAPECOENSE DE FUTEBOL, pois, aproveitahdo-se de uma disputa de bola com adversário . 
(dividida) lançou deu braço e cotovelo em dir~ção ao rosto do adversário, atingindo-o, que por 
conta disso este saiu do jogo. Deve respond~r o Denunciado pelo previsto no art. 254-A, do 
CBJD/2009, verbis: 

Art. 254-A. Pra~icar agressão física durante a partida, prova ou 
equivalente. (/n~luído pela Resolução CNE n9 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 n9 29 de 2009).§ 19 Constituem 
exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de 
outros: 

I - desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes 
similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o 
risco de causqr dano ou lesão ao atingido; {Incluído pela 
Resolução CNE ng 29 de 2009}. 

j 

li - desferir ch~tes ou pontapés, desvinculados da disputa de 
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ProcuradoriJ de Justiça Desportiva 
1 

do .FutebÓI de Santa Catarina 
1 

i 
jogo, de forma c4ntundente ou assumindo o risco de causar dan 
ou lesão ao atingido. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 

1 

2009}. i 

1 

§ 2º Se da agressão resultar lesão corporal grave, atestada por 
laudo médico, a ~ena será de suspensão de oito a vinte e quatro 
partidas.{lncluídb pela Resolução CNE nº 29 de 2009). 

1 

§ 3º Se a açãoi for praticada contra árbitros, assistentes ou 
demais membro~ de equipe de arbitragem, a pena mínima será 
de suspensão p~r cento e oitenta dias. (Incluído pela Resolução 
CNE.nº 29 de 20(!9}. 

§ 4º Na hipótes~ de o agredido permanecer impossibilitado de 
praticar a modalidade em consequência da agressão, o agressor 
poderá continu~r suspenso até que o agredido esteja apto a 
retornar ao trei,.,amento, respeitado o prazo máximo de cento e 
oitenta dias. {Influído pela Resolução CNE nº 29 de 2009}. 

f 

§ 5º A informaç'êío do retorno do agredido ao treinamento dar-, 
se-á mediante ~omunicação ao órgão judicante {STJD ou TJD) 
pela entidade de prática desportiva à qual o agredido estiver 
vinculado. (lncli./ído pela Resolução CNE nº 29 de 2009). 

Face o exposto, requer-se: 

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

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

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

Pede deferimento. 

Florianópolis, 17 de junho de 2016. 

~4-/?z.L:: 
Mário Cesar Be~oncini - Procurador 
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FEDERAÇÃOJCATARINENSE DE FUTEBOL 

SÚMULA ON-LINE 

i 
ATO CATARINENSE HAVAN 2016 / 

' 
Condá I Chapecó 

! 

L 

ASSINATURA 
i 1 DIGITAL VALIDADA 

Árbitro 
Assistente 
1: 

f\, Árbitro 

i ASSINATURA 
: ~ NADINE SCHRAMM CAMARA BAS~OS~IFA ! ~~~.-·----·--· ~IGITAL VA~ID~DA 

. ASSINATURA 
DIGITAL VALIDADA 

uarto 
bitro: 

Assistente KLEBER LUCIO GIL - FIFA 
2: 
~~~L-~~~~~~~~~~~-r-~~~~~~~I 

ASSINATURA 
DIGITAL VALIDADA 

Árbitro 
Assist 
Adie 1: 

RAULIO DA SILVA MACHADO • ASP • FIFA 

EVANDRO TIAGO BENDER - CBF 

! De~legado: p·ABIO MARCEL NOGUEIRA- CBF 

ASSINATURA 
DIGITAL VALIDADA 

-1 ASSINATURA 
DIGI 

2. O"" CRONOLOGIA 

Entrada do 
Mandante: 

1º TEMPO 

15:50 Atraso: 
Não 

Houve 
Entrada do 
Mandante: 

2º TEMPO 

(\ Entrada do Visitante: 15:50 Atraso: 
Não 

Houve 
Entrada do Visitante: 

3 

5 

00:00 

16:56 Acréscimo 00:11 

Início 2º Tempo: 

Término do 2° 
Tempo: 

3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES 

CHAPECOENSE 

Nome 

COS DANILO P 

GUILHERME GIMENEZ DE 
SOUZA 

RAFAEL RAMOS DE LIMA 

JOSIMAR ROSADO DA SILVA 
TAVARES 

T 

T 160.686 3 

T 1168.939 4 

JOINVILLE 

Nome 

AGENOR DETOFOL 

EDSON RAMOS DA SILVA 

BRUNO HENRIQUE 
FORTUNATO AGUIAR 

RAFAEL FERREIRA DONATO 



DENER ASSUNCAO BRAZ 

JOSE GILDEIXON CLEMENTE 
DE PAIVA 

ANANIAS ELOI CASTRO 
MONTEIRO 

O RANGEL DOMINGUES 

YORAN KAUE DALMORO 

MARCELO BOECK 

ARCELO AUGUSTO MATHIAS 
DA SILVA 

ANDREI ALBA 

FRANCINILSON SANTOS 
MEIRELES 

10 JOSE CARDOSO REIS 
JUNIOR 

OISES RIBEIRO SANTOS 

ODAIR SOUZA 

JOSE NIVALDO MARTINS 
CONSTANTE 

1 *T = Titular 1 R = Reserva 

http://186.202.186.225/SISGOL/WDER0700 _ Sumula.asp?Se!Startl = ... 

MARINALDO DOS SANTOS 
OLIVEIRA 

DIEGO JARA RODRIGUES 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
JUNIOR 

10 SERGIO GOMES DE 
SOUZA 

VICTOR OLIVEIRA 

DANRLEI ROSA DOS SANTOS 

4.0 - COMISSÃO TÉCNICA 

Auxiliar 
Técnico: 

Preparador 
Físico: 

Médico: 

Massagista: 

CHAPECOENSE 

UGUSTO SÉRGIO FERREIRA - 1 

ALEXANDRE FAGANELLO- 21347721-X 

ANDERSON RODRIGUES PAIXÃO DE 
ARAÚJO - CREF 3971-G/RS 

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA SILVA -
CRM 8487 se 

SERGIO LUIZ FERREIRA DE JESUS -
2544768 

5.0- GOLS 

JOINVILLE 

DR. ANDRÉ BARROS VILEL 
CRM/SC 8815 

DOUGLAS ROBERTO RODRIGUc;:i 1 

MENDES - 1719117 se 
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httr://186.202.186.225/SISGOL/WDER0700 _ Sumula.asp?Se!Startl = ... 

; ------- ----1 

Nom~ do Jogador 
; 

BRUNO RANÇ3EL DOMINGUES 

DIEGO FEi.JiPE COUTINHO 

6.0 - CARTÕES AMARELOS 

Nome do Jogador Motivo Equipe 

Desaprovar com palavras 
42' 1T 30 ODAIR SOUZA ou gestos, as decisões da CHAPECOENSE 

arbitragem. 

Trocar provocações 

CHAPECOENSE 39' 1T 7 WILLIAM THIEGO DE JESUS 
verbais, que não puderam 
ser ouvidas pelo árbitro, 

com seu adversário. 

Dar, ou tentar dar, uma 

CHAPECOENSE 
JOSE GILDEIXON CLEMENTE DE, 

rasteira ou um calço em um 
42' 2T 8 

PAIVA 
adversário, de maneira 

temerária, na disputa de 
bola . 

51' EDSON RAMOS DA SILVA . Retardar o reiní · LLE 

! 2T 

Desaprovar com palavras 
39' 10 EDSON LUIZ MARTINS DOS SANTOS ou gestos, as decisões da 

arbitragem. 
JOINVILLE 

Trocar provocações 

39' 1T 2 WILLIAM GOMES MARTINS 
verbais, que não puderam 
ser ouvidas pelo árbitro, 

JOINVILLE 

com seu adversário. 

7.0- CARTÕES VERMELHOS 

Nome do Jogador Motivo Equipe 

8.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES 

INFORMO QUE AOS 15 MINUTOS DO 1º TEMPO O JOGO FOI PARALISADO POR 9 MINUTOS DEVIDO AO 
ESTADO DO GRAMADO FICAR RUIM DEVIDO A CHUVA. 

9.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS 

NÃO HOUVE ATRASOS. ACRÉSCIMOS MOTIVADOS POR, ATENDIMENTO MÉDICO E SUBSTITUIÇÕES. AOS 15 
MINUTOS DO 1° TEMPO O JOGO FOI PARALISADO POR 9 MINUTOS DEVIDO O ESTADO DO GRAMADO 

TORNAR-SE IMPRATICÁVEL EM DECORRÊNCIA DA CHUVA. 

Equipe 

24' 1 TEMPO JOINVILLE 

1 O.O - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS 

Nada consta 

11.0 - SUBSTITUIÇÕES 

Entrou 

9 - BRUNO RANGEL 
DOMINGUES 

25 - FRANCINILSON SANTOS 
MEIRELES 

Saiu 

33 - EVERTON KEMPES D 
SANTOS GONCALVES 

11 -ANANIAS ELOI CA.v 11'i.v 1 

MONTEIRO 

23- LUCAS 

20 - WILLIAM GOMES MARTINS 7 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
JUNIOR 



27' 1 TEMPO JOINVILLE 

**1T = 1º Tempo l 2T = 2º Tempo l INT =Intervalo 

http://186.202. l 86.225/SISGOL/WDER0700 _ Sumula.asp?Se1Startl = ... 
1 

17 - CARLOS EDUARDO 
ANTONIO:DOS SANTOS 

FELIPEiALVES DE LIMA 

5 - MARINALDO DOS SANTOS 
OLIVEIRA 

GO FELIPE COUTI 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOR+IVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 
1 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

llmoSr. 
ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiç!=l 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 Julgamentb 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: 150/2016 EM TRAMITE 
Comissão: 4º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

Data da Sessão: Dia 28 de Junho de 2016 às 19 hora(s) e 00 minuto(s). 

Indiciado: ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO 
Nº CBF: 183189 
Clube:ASSOCIACAO CHAPECOENSE FUTEBOL 

ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO (183.189), atleta da EPD A CHAPECOENSE DE 
FUTEBOL, pois, aproveitando-se de uma disputa de bola com adversário (dividida) 
lançou deu braço e cotovelo em direção ao rosto do adversário, atingindo-o, que por 
conta disso este saiu do jogo. Deve responder o Denunciado pelo previsto no art. 
254-A, do CBJD/2009. 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 

Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

i 

TJD/Fut/SC - Cristiane ~tjd.fcf@gmail.com> 
quinta-feira, 23 de junho de 2016 16:29 
Ass. Chapecoense (chapecoense@chapecoense.com); 
'Chapecoense.00002Sq@cbf.com.br'; Zilton Vargas 
CIT AÇÃO/INTIMAÇÃQ - PROC. 150/16 

CITAÇÃO-INTIMAÇÃO/- 150-16 - ANANIAS ELO! CASTRO MONTEIRO.pdf; 
150-16 PJD _16_P150_qhape_X_JEC_Atleta_ agressão_MCB.pdf 

j 

Alta 

Cumprimentando-os, serve o presente para encaminhar citaç~o, referente ao Proc. 150/16. 
Seguem anexo citação e cópia da denúncia. 

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

(\ 

~AVOR 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 

P"'~one TJD: (47)3263-9811 FCF: (47)3263-9800 
' ...:-mail: tjd.fcf@qmail.com 



1{\, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

DATA 
10.03.2015 

NOME: ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO 
CBF: 1 3189 

PROCESSO 
027/15 

CLUBE: CHA ECOENSE 

ART. 
254 § 2° 

DECISÃO CD 

CHAPECOENSE X HERMANN AICHINGER -
AD""."''!"""""'"VE~R~T~Ê_N_C_I_A _____ (JOGO: 



~: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIV r DO ~UTEBOL DE SANTA CATARINA 

CERrDAO 

Certifico que consta em arquivo i strumento de procuração do Associação 

Chapecoense de Futebol, nos termos do art. 31 do Regimento Interno deste 

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

E ainda, foi protocolada em 03 05/16 a Procuração com os seguintes 

procuradores: 

- Dr. Martinho Neves Miranda, OAB/RJ 77 428; 

- Dr. Dhionathan Oliveira dos Santols, OAB/RJ 186723; 

- Dr" Werônica Fernandes Silva Gaf eia Soares, OAB/RJ 188537; 

- Dr. Rodrigo Moraes Bastos, OAB/RJ 165629. 

Balneário Camboriú, 2016. 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Vargas Advocacia < cortato@vargasadvocacia.com.br> 
terça-feira, 28 de Junhr de 201611:41 
tjd.fcf@gmail.com 
Processo 150/2016 e ~63/2016 
248 - Processo 163-20!16.pdf; 249 - Processo 150-2016.pdf 

Bom dia, Cristiane em anexo petição para protocolo referent ao processo nº 150/2016 e 163/2016, favor confirmar 
o recebimento. 

Jimaina Silva -Seu-etária 

Rua Anita GâribaLdi, 79, sala 802, Centro 

Florianópolis/se - CEP: 88010-500 

r---:148) 3024-8607 / {48) 3024-8605 

www.vargasadvocaciacom.br 

V,ARGAS 

/'\ 
' : 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTO AUDITOR PRESIDENTE DA 4ª 
- 1 

COMISSAO DISCIPLINAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 
DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA-

COM PROCURAÇÃO 

Ref. Autos do Processo nº 150/2016 

ANANIAS ELOI CASTRO MONTEl,O, inscrito na CBF sob o nº 
183.189, atleta da Associação Chapecoense de Futebol, entidade 
devidamente registrada na FCF, po~ seu procurador infra-assinado, 
vêm respeitosamente a presença d V.Exa., para expor e ao final 
REQUERER 

Da Denuncia 

ANANIAS ELOI C~STRO MON1ilEIRO (183.189), atleta da 
EPD ASSOACIAÇAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL, pois, 
aproveitando-se de uma dispJta de bola com adversário 
(dividida) lançou deu braço k cotovelo em direção ao 

('\! rosto do adversário, atingindo1o, que por conta disso este 
saiu do jogo. Deve responder o Denunciado pelo previsto 
no art. 254-A, do CBJD /2009, vérbis: 

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 memb~o da comissão técnica, e 
suspensão pelo prazo de . trinta a cento e oitenta dias, se 

1 
\ Rua Anita Gari."bold\ n• 79 - e. ... Ex4~ M;,,..I Doux ·<ala 802-Centm - Fpoli< -se 

CEP: 88010-soo - fone/fax (4r) 30248607 - 30248606 - 99soooo3 
www.varg~sadvocacia.com.br . 

___ ... _ ... _.e\. -----.... -..1 •• -.1>_,.;,.. ,.,.. .... hr _ 7ilt-nnliilunrnn<nduocac1a.com.br 
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praticada por qualquer outra ~essoa natural submetida a _ 
este Código. (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 
2009).§ 1 º Constituem exemblos da infração prevista 
neste artigo, sem prejuízo de ohtros: 

1 - desferir dolosamente socJ cotovelada, cabeçada ou 
golpes similares em outrem, Ide forma contundente ou 
assumindo o risco de causar tlano ou lesão ao atingido; 
(Incluído pela Resolução CNE 1º 29 de 2009). 

II - desferir chutes ou pontap~r, desvinculados da disputa 
de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de 
causar dano ou lesão ao atingido. (Incluído pela 
Resolução CNE nº 29 de 2009). 

§ 2º Se da agressão resultar lesão corporal grave, 
atestada por laudo médico, a ~ena será de suspensão de 
oito a vinte e quatro partida~. (Incluído pela Resolução 
CNE nº 29 de 2009). 

§ 3º Se a ação for praticada co~tra árbitros, assistentes ou 
demais membros de equipe de arbitragem, a pena 
mínima será de suspensão bor cento e oitenta dias. 
(Incluído pela Resolução CNE r 29 de 2009). 

§ 4º Na hipótese de f agredido permanecer 
impossibilitado de praticrr 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 nº 29 de 2009). 
§ 5º A informação do retorno do agredido ao treinamento 

1 

dar-se-á mediante comunicaç~o ao órgão judicante (STJD 
ou TJD) pela entidade de p~ática desportiva à qual o 
agredido estiver vinculado. (Incluído pela Resolução CNE 
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nº 29 de 2009). 

Srs. Julgadores, como se observa no relato descrito na sumula, que 
houve na verdade um desentendimento entre atletas, na disputa de 
bola. 

Não restou configurado que agressã~ tenha sido praticada com dolo, 
ou seja, com a intenção e sim uF.a causa da disputa de bola, 
contrariamente a capitulação do artigo 254 Ado CBJD. 

1~\ Desse modo, cabe a desclassificação para o artigo competente, visto 
que não restou caracterizado qualquer intenção de dolo e sim um 
choque pela disputa de bola. 

Assim sendo, Senhores .Julgadores, Vim Requerer a desclassificação do 
artigo 254-A para o artigo 250, por se tratar de um ato de hostilidade. 

Diante do exposto, REQUER a procedência do pedido. 

Termos em que, Pe~e Deferimento 

Florianópolis, 28 d junho de 2016. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA D FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

Ata de Julgamento d dia 28/06/2016 
EDITAL DE CITAÇÃO/IN IMAÇÃO Nº 025/2016 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dai mil e dezesseis, às dezenove horas, na 
sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de anta Catarina localizada na Rua 
Angelina, esquina com a 6ª Avenida, s/nº, Bairro dos unicípios, Balneário Camboriú/SC, 
reuniram-se os Auditores do Pleno deste Tribunal, est ndo presentes o Auditor Presidente 
Alexandre Beck Monguillhot, Renan Moresco Pirath, Ti go Meurer da Silva, Rodrigo de Abreu e 
Gilmar Nascimento, o secretário Nicolas Fernandes de Souza e a Procuradora Gabriela Moras 
Schiewe. Havendo quorum legal, passou-se à pauta, o servando-se os pedidos de preferência, 
na ordem adiante transcrita: 

5 - PROCESSO 150/2016 - JULGADO 
AUDITOR RELATOR: RODRIGO DE ABREU 
JOGO: CHAPECOENSE x JOINVILLE 

CAMPEONATO CATARINENSE HAVAN 2016 
DENUNCIADO(S): 
1 ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO 

DENÚNCIA DA PROCURADORIA: 

PROFISSIONAL 

ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO (183.189), at eta da EPD A CHAPECOENSE DE 
FUTEBOL, pois, aproveitando-se de uma disputa d bola com adversário (dividida) lançou 
deu braço e cotovelo em direção ao rosto do advers ·rio, atingindo-o, que por conta disso 
este saiu do jogo. Deve responder o Denunciado pelo previsto no art. 254-A, do CBJD/2009. 

DECISÃO COMISSÃO: 
DEFESA ESCRITA PELO DEFENSOR, DR. ZILTO VARGAS --- FOI JUNTADO AOS 
AUTOS PR A AUDIO-VISUAL --- POR UNANI IDADE DE VOTOS CONHECER DA 
DENUNCIA, ARA COM A MESMA VOTAÇÃO CO DENAR O DENUNCIADO A PENA DE 
04 JOGOS M FULCRO NO ART. 254-A DO CB D. 
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T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Vargas Advocacia <c ntato@vargasadvocacia.com.br> 
quinta-feira, 30 de ju ho de 2016 13:07 
tjd.fcf@gmail.com 
Recurso 150/2016 
252 - Comprovante.p f; 252 - Recurso 150-2016.pdf 

Cris, segue em anexo o Recurso nº 150/2016, corrigido favo desconsiderar o email anterior, favor confirmar o 
recebimento. 

Janaina Silva -Seaetária 

Rua Anita Gairibaldi, 79, salia 802, Centro 

florfanópolis/SC - C!EP: 88010-500 

!48} 3024-8607 / i48} 3024-8606 

www.vargasadvocacla..com.br 

V.ARGAS 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUT R AUDITOR PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOR IVA DO FUTEBOL DE SANTA 
CATARINENSE 

PROCESSO Nº 0150/2016 

ANANIAS ELOI CASTRO M NTEIRO, atleta da ASSOCIAÇÃO 
CHAPECOENSE DE FUTEBOL, devid mente qualificado nos autos do 
processo em epígrafe, vem mui r speitosamente perante à Vossa 
Excelência, através do presente advo ado, propor o presente 

COM PEDIDO DE EFE TO SUSPENSIVO 

por não concordar com a decisão da ª Comissão Disciplinar, com base 
no artigo 136 e seguintes e artigo 46 e seguintes, todos do CBJD, 
conforme passa a expor nas Razões e Recurso em anexo, requerendo 
que após o preenchimento das for alidades legais, seja o mesmo 
encaminhado para julgamento e refor a do julgado. 

O Recorrente na sessão de julgament 
no artigo 254-A em 4 (QUATRO) p 
absolvido, ou ainda desclassificad 
conforme defesa sustentada. 

1 

do dia 28/06/2016, foi apenado 
rtidas, quando deveria ter sido 
para o artigo 258 do CBJD, 
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Requer ainda que Vossa Excelência a receber o presente determine o 
seu processamento no EFEITO SUSP NSIVO com base no artigo 14 7-
A do CBJD, pois é direito líquido e certo do Recorrente, já que foi 
apenado na suspensão de 4 parf das, quando deveria ter sido 
desclassificado, pois caso contrário ua penalidade seria irrecorrível, 
ferindo o Princípio Constitucional da mpla Defesa, do Contraditório e 
do Duplo Grau de Jurisdição. 

Destaca-se o artigo 147-A do CBJD: 

Art. 147-A. Poderá o relator conce refeito suspensivo ao recurso 
voluntário, em decisão fundament da, desde que se convença da 
verossimilhança das alegações do recorrente, quando a simples 
devolução da matéria puder caus r prejuízo irreparável ou de 
difícil reparação. (Incluído pela Res lução CNE nº 29 de 2009). 

O Tribunal Pleno pode desclassificar ua denúncia e até mesmo aplicar 
a pena mínima, ainda mais quando su equipe precisa jogar na final do 
Campeonato. 

Sendo desclassificado ou pegando a p nalidade mínima no julgamento 
pelo Pleno, o Recorrente estaria endo prejudicado não sendo 
concedido o efeito suspensivo. 

O não deferimento do efeito suspen ivo também fere o Princípio da 
Igualdade (artigo Sº da CF /88), já qu outro atleta sendo punido com 
pena superior a 2 partidas ou superi r a 15 dias, tem direito ao efeito 
suspensivo automático previsto no ar igo 53, § 4º da Lei 9.615/98 e o 
recorrente não teria o mesmo direito. 

Portanto, nos termos da fundamen ação acima, deve neste ato de 
recebimento, ser determinado o p ocessamento do presente com 
EFEITO SUSPENSIVO. 

Tudo por ser medida de inteira Justiça 
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Nestes Termos 

Pede Deferimento 

Florianópolis/Se, 29 de JUNHO de 20 6. 
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RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO 

RECORRENTE: ANANIAS ELOI CAST O MONTEIRO 

PROCESSO Nº 0150/2016 

RECORRIDO: DECISÃO DA 4ª OMISSÃO DISCIPLINAR DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIV DO FUTEBOL CATARINENSE 

Eméritos Auditores 

O Recorrente não se conformando c m a decisão proferida pela 4ª 
Comissão Disciplinar deste Tribu ai de Justiça Desportiva da 
Federação Catarinense de Futebol, vem hábil e tempestivamente 
através das inclusas razões, demonst ar seu inconformismo e pleitear 
a modificação do julgado. 

O Recorrente na sessão de julgament foi injustamente apenado pela 
referida Comissão Disciplinar, qu ndo não foram devidamente 
analisados os fatos ocorridos. 

Foi apenado na suspensão por 4 ( UATRO) partidas com base no 
artigo 254-A do CBJD, quando na ve dade deveria ser absolvido, ou 
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ainda ser reclassificada a capitulação a denúncia para o artigo 258 do 
CBJD, apenando o mesmo em 01 jogo e suspensão. 

Assim, Vem através do presente pedi o, recorrer da referida decisão. 

DOS FATOS/MERITO 

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

Como se observa o lance ocorreu qua do " ... pois. aproveitando-se de 
uma dis uta e bola com adversár' o dividida lan ou seu bra o e 
cotovelo em dire ão ao rosto do a versário atin indo-o ue or 
conta disso este saiu do jogo. Dev~ responder o Denunciado pelo 

revisto no art. 254-A do CB D 20(J)9 .. " 

Exas., o relato do Sr. Árbitro é muito claro, um choque normal, que ao 
em uma dividida lançou seu braço c tovelo, ou seja, ambos atletas na 
disputa de bola, restando claro que a atitude cometida foi na tentativa 
de se desvencilhar. 

Mas os fatos ocorreram contrariame te a Denuncia, não houve o dolo 
que é a característica do artigo em qu o Recorrente fora denunciado. 

O Recorrente acatou o cartão vermel o saindo de campo sem qualquer 
problema. 

Desse modo, tendo em vista que não houve uma maior gravidade 
praticada pelo Recorrente e não restf u nenhuma comprovação de que 
o atingido ficou impossibilitado em p rticipar ainda da partida, Requer 
sua absolvição, já por ter sido severa 1 ente punido com sua expulsão e 
ter deixado de jogar uma partida, por cumprimento automático. 
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VARGAS 

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

Por fim, não havendo o acolhime to dos requerimentos acima, a 
aplicação da pena mínima. 

Por outro lado, o texto do artigo 254- , define: 

·~rt. 254-A. Praticar agressão físi a durante a partida prova ou 
equivalente. 

J - desferir dolosamente soco, cptovelada, cabeçada ou golpes 
similares em outrem, de forma co~tundente ou assumindo o risco 
de causar dano ou lesão ao atingidji 

li - desferir chutes ou pontapés, dfsvinculados da disputa de jogo, 
de forma contundente ou assumi do o risco de causar dano ou 
lesão ao atingido. 

§ 2º Se da agressão resultar lesã corporal grave, atestada por 
laudo médico, a pena será de sus ensão de oito a vinte e quatro 

partidas. ~ 
§ 3º Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou d. emais 
membros de equipe de arbitra 1em, a pena mínima será de 
suspensão por cento e oitenta dias. r 
§ 4º Na hipótese de o agredido f ermanecer impossibilitado de 
praticar a modalidade em consequência da agressão, o agressor 
poderá continuar suspenso até ue o agredido esteja apto a 
retornar ao treinamento, respeita o o prazo máximo de cento e 
oitenta dias. 

§ 5º A informação do retorno do a redido ao treinamento dar-se-á 
mediante comunicação ao órgão judicante (ST]D ou TJD) pela 
entidade de prática desportiva à qual o agredido estiver 
vinculado." 

Como se observa Srs., o ato vislumbrldo pela denuncia não condiz com 
a realidade do artigo ora em questão. 
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VARGAS 

Desse modo, tendo em vista que não houve qualquer gravidade 
praticada pelo ora denunciado, Requer sua absolvição. 

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

Do Efeito Suspensivo 

O parágrafo 4º do artigo 53 da Le· 9.615/98, dá Direito ao efeito 
suspensivo para o atleta que for apenado em mais de duas partidas ou 
mais de 15 dias e no presente cas 1 do Recorrente foi apenado na 
suspensão de 6 (seis) partidas. 

O Recorrente tem Desta forma, este pedido de efeito suspensivo está 
fundamentado no artigo 147-AI, do C JD: que se transcreve: 

Art. 147-A. Poderá o relator conce er efeito suspensivo ao recurso 
voluntário, em decisão fu.ndament da, desde que se convença da 
verossimilhança das alegações do recorrente, quando a simples 
devolução da matéria puder cau~ar prejuízo irreparável ou de 
difícil reparação. {Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009).; 

Excelência, o apenamento a ele atribulÍdo, fere direito líquido e certo do 
recorrente, direito este amparado ho Princípio do Duplo Grau de 
Jurisdição, da Ampla Defesa, do Cont~aditório e da Igualdade, pois não 
sendo concedido este efeito suspens·1vo é como se a penalidade fosse 
irrecorrível. 

Não pode o Recorrente ter que cumtrir uma punição, sem que antes 
tenha apreciado seu Recurso no Pleno, podendo inclusive ser 
desclassificado para o artigo 258 do C JD, ou mesmo a absolvição. 

Sendo a pena cumprida antes do julgamento pelo Pleno do TJD, não 
tem como o Recorrente ter apreciadlo o seu apelo, fazendo com que 
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~.J.(j 
VA GAS ~ 

ocorra a perda do objeto, :~~E~A~:eitando os Princípios 
Constitucionais deve ser concedido o efeito suspensivo, além de ter 
previsão no CBJD. 

Tal apenamento foi muito severo, sendo que os julgadores não 
aplicaram o Princípio da Proporcion lidade e da Razoabilidade, muito 
menos utilizaram a dosimetria da pe~a e não analisaram corretamente 
o que estava descrito na súmula d partida, pois o Recorrente era 
merecedor de pena mais branda. 

Se Vossa Excelência não deferir o efeito suspensivo, o Recorrente 
poderá ter cumprido gratuitamente f penalidade imposta e de forma 
prejudicial, já que o Tribunal Pleno pode, desclassificar para o artigo 
258 do CBJD ou até mesmo absolver.J 

Portanto, terá danos irreparáveis, d 
1

vendo ser julgado pelo Pleno do 
TJD, para depois verificar a modificação ou a manutenção do julgado, 
ainda mais que o fato nada consta em sumula. 

Em casos idênticos muitas vezes os atletas foram absolvidos ou 
advertidos. 

Portanto, o dano irreparável que o recorrente poderá ter, está 
devidamente caracterizado. 

Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo nos termos da 
fundamentação acima, por ser medidJ da mais inteira Justiça. 

FACE AO EXPOSTO, REQUER: 

Ao receber o presente Recurso, que V. Exa. determine seu 
processamento com efeito suspensivo, com base no artigo 147-A, do 
CBJD. 
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VARGAS 

Ao final do julgamento do prese 1 te Recurso, seja o Recorrente 
ABOLVIDO ou desclassificado com o penamento em 1 (uma) partida, 
ou ainda a transformação da pena e medida de interesse social, por 
ser medida de inteira Justiça. 

O comprovante do pagamento da taxa Recursai já fora realizado e 
apresentado à secretaria deste Tribu1al. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito em 
especial os depoimentos da parte e testemunhas em sede recursai, 
tudo para esclarecer a verdade dos fa 'os. 

9 

Nestes T,rmos 

Pede Deferimento 

Florianópolis/SC, 29 e junho de 2016. 
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Baradesco Dia&Noite 

BDN - Bradesco Dia e Noite 
Deposito Conta Corr nte 

Hora: 14:17 
Data: 29/06/2016 Term: 009141 N.Trans: 7902 

Favorecido: Valor: 100,00 

Banco: 237 
Agencia: 0332 / BALNEAR.CAMBORI CTO 
Conta: 0040570-1 

Titular 1: FEDERACAO CATARINENS DE FUTEBOL 

Sujeito a conferenc a. 

O deposito realizado durante expediente 
bancaria ao publico sera clferido e 

validado no mesmo dia, de ac rdo com os 
valores encontrados no interio do envelope, 

Apos o expediente bancaria e a s sabados, 
domingos e· feriados, o depos'to sera 

conferido no primeiro dia util ubsequente. 

Cheque Expresso Brade co. 
Seu talao de cheques em s gundos. 

sem pedir no balcao 
nem esperar pelo corr ia, 

Alo Bradesco 
SAC - Servico de Apoio ao liente 

Cancelamentos, Reclamacoes e nformaooes 
0800 704 8383 

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 
Atendimento 24 horas, 7 dias or semana 

Ouvidoria - 0800. 727 9 33 
Atendimento de segunda a sexta feira das 

8h as 18h, exceto feria s. 

Obrigado 
Tenha uma boa tarde 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARIN 

1 

R.H. 

Em juízo de admissibilidade 

preparado. 

1 Processo n.0 150/2016 

1 

recebo oi recurso 
1 

j 

por ser tempestivo e devidamente 

Nomeio relator o Auditor RICARDO ANQRÉ CABRAL RIBAS. 

Encaminhe-se a PJD para manifestaçãoje, após, inclua-se na pauta. 

Balneário Camboriú, 30 de junho de 2016. 
1 
' 
! 

~---

~--

Robson Vieira 
i 

Presidente T JD/Fut/SC 

) 
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V AR G A.S 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUT R.AUDITOR PRESIDENTE D 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOR IVA DO FUTEBOL DE 
CATARINENSE 

PROCESSO Nº 0150/2016 

Tribun~I de Justiça Desportiva 

Baln. Cambo.riú._fil~l,Jâ_ ··.· . f3 
ANANIAS ELOI CASTRO ONTEIRO, atleta da ASSOCIAÇÃO 

CHAPECOENSE DE FUTEBOL, devi amente qualificado nos autos do 
processo em epígrafe, vem mui r speitosamente perante à Vossa 
Excelência, através do presente advo ado, propor o presente 

RECURSO VOLUNTÁRIO 

COM PEDIDO DE EF ITO SUSPENSIVO 

por não concordar com a decisão da 4ª Comissão Disciplinar, com base 
no artigo 136 e seguintes e artigo 146 e seguintes, todos do CBJD, 
conforme passa a expor nas Razões e R~curso em anexo, requerendo 
que após o preenchimento das fo malidades legais, seja o mesmo 
encaminhado para julgamento e refo ina do julgado. 

O Recorrente na sessão de julgamen o do dia 28/06/2016, foi apenado 
no artigo 254-A em 4 (QUATRO) artidas, quando deveria ter sido 
absolvido, ou ainda desclassifica o para o artigo 258 .do CBJD, 
conforme defesa sustentada. 
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VARGAS 

Requer ainda que Vossa Excelência o receber o presente determine o 
seu processamento no EFEITO SUS ENSIVO com base no artigo 14 7-
~ do CBJD, pois é direito líquido certo do Recorrente, já que foi 
apenado na suspensão de 4 pa tidas, quando deveria ter sido 
desclassificado, pois caso contrário sua penalidade seria irrecorrível, 
ferindo o Princípio Constitucional d Ampla Defesa, do Contraditório e 
do Duplo Grau de Jurisdição. 

Destaca-se o artigo 14 7-A do CBJD: 

Art. 14 7-A. Poderá o relator conce er efeito suspensivo ao recurso 
voluntário, em decisão fundamen da, desde que se convença da 
verossimilhança das alegações d recorrente, quando a simples 
devolução da matéria puder cau ar prejuízo irreparável ou de 
difícil reparação. (Incluído pela Res lução CNE n!! 29 de 2009). 

O Tribunal Pleno pode desclassificar ua denúncia e até mesmo aplicar 
a pena mínima, ainda mais quando s a equipe precisa jogar na final do 
Campeonato. 

Sendo desclassificado ou pegando a enalidade mínima no julgamento 
pelo Pleno, o Recorrente estaria endo prejudicado não sendo 
concedido o efeito suspensivo. 

O não deferimento do efeito suspen ivo também fere o Princípio da 
Igualdade (artigo 5º da CF /88), já que outro atleta sendo punido com 
pena superior a 2 partidas ou superi r a 15 dias, tem direito ao efeito 
suspensivo automático previsto no a tigo 53, § 4º da Lei 9.615/98 e o 
recorrente não teria o mesmo direito. 

Portanto, nos termos da fundamen ação acima, deve neste ato de 
recebimento, ser determinado o p ocessamento do presente com 
EFEITO SUSPENSIVO. 

Tudo por ser medida de inteira Justiça 

Rua Anita Garibaldi, n!! 79 - Centro Execut"vo Miguel Daux - sala 802 - Centro - Fpolis -se 
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Nestes Termos 

Pede Deferimento 

VARGAS 

C, 29 de JUNHO de 2016. 
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VARGAS 

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRI 

RECORRENTE: ANANIAS ELOI CAS RO MONTEIRO 

PROCESSO Nº 0150/2016 

RECORRIDO: DECISÃO DA 4ª COMISSÃO DISCIPLINAR DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTI A DO FUTEBOL CATARINENSE 

Eméritos Auditores 

O Recorrente não se conformando om a decisão proferida pela 4ª 
Comissão Disciplinar deste Trib nal de Justiça Desportiva da 
Federação Catarinense de Futebol, vem hábil e tempestivamente 

r\ através das inclusas razões, demons rar seu inconformismo e pleitear 
a modificação do julgado. 

O Recorrente na sessão de julgamen o foi injustamente apenado pela 
referida Comissão . Disciplinar, q ando não foram devidamente 
analisados os fatos ocorridos. 

Foi apenado na suspensão por 4 ( UATRO) partidas com base no 
artigo 254-A do CBJD, quando na v rdade deveria ser absolvido, ou 
ainda ser reclassificada a capitulação da denúncia para o artigo 2 58 do 
CBJD, apenando o mesmo em 01 jogo e suspensão. 
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ClCACIA 
t 

Assim, Vem através do presente ped ·do, r~correr da referida decisão. 

DOS FATOS/MERITO 

j 
·j 
1 
: 

l 

~ .J ~l;> 
ÁS 

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

Como se observa o lance ocorreu qu ndo 
1

" ... pois. aproveitando-se de 
uma dis uta de bola com adversá io dividida lan ou seu bra o e 
cotovelo em dire ão ao rosto do dversário atin indo-o ue or 

onder o Denunciado elo 

Exas., o relato do Sr. Árbitro é muito claro, um choque normal, que ao 
em uma dividida lançou seu braço otov~lo, ou seja, ambos atletas na 
disputa de bola, restando claro que atitude cometida foi na tentativa 
de se desvencilhar. 

Mas os fatos ocorreram contrariame te a Denuncia, não houve o dolo 
que é a.característica do artigo em qu o Recorrente fora denunciado. 

O Recorrente acatou o cartão vermel o saindo de campo sem qualquer 
problema. 

Desse modo, tendo em vista que n-o houve uma maior gravidade 
praticada pelo Recorrente e não rest u nenhuma comprovação de que 
o atingido ficou impossibilitado em p rticipar ainda da partida, Requer 
sua absolvição, já por ter sido severa ente punido com sua expulsão e 
ter deixado de jogar uma partida, por umprimento automático. 

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

Rua Anita Garibaldi, n!l 79 - Centro Execu 'vo Miguel Daux - sala 802 - Centro - Fpo/is -se 
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Por fim, não havendo o acolhim 
aplicação da pena mínima. 

dos requerimentos acima, 

Por outro lado, o texto do artigo 254 A, define: 

'~rt. 254-A. Praticar agressão fís ca durante a partida prova ou 
equivalente. ' 

l - desferir dolosamente soco, otov~lada, cabeçada ou golpes 
similares em outrem, d~ forma co tunif.ente ou assumindo o risco 
de causar dano ou lesão ao atingid ; 

li - desferir chutes ou pontapés, d svin'culados da disputa de jogo, 
de forma contundente ou assumi do '! risco de causar dano ou 
lesão ao atingido. 

§ 2º Se da agressão resultar lesã cor:poral grave, atestada por 
laudo médico, a pena será de sus ensão de oito a vinte e quatro 
partidas. 

§ 3º Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais 
membros de equipe de arbitrag m, a pena mínima será de 
suspensão por cento e oitenta dias. 

§ 4º Na hipótese de o agredido ermanecer impossibilitado de 
praticar a modalidade em conseq ência da agressão, o agressor 

0 . poderá continuar suspenso até ue o agredido esteja apto a 
retornar ao treinamento, respeita o o prazo máximo de cento e 
oitenta dias. 

§ Sº A informação do retorno do ag edido ao treinamento dar-se-á 
mediante comunicação ao órgão ·udicante (STJD ou TJD) pela 
entidade de prática desportiva à qual o agredido estiver 
vinculado." 

Como se observa Srs., o atovislumbra o pela denuncia não condiz com 
a realidade do artigo ora em questão. 

Desse modo, tendo em vista que 
praticada pelo ora denunciado, Reque 

ão houve qualquer gravidade 
sua absolvição. 
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VARGAS 

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

Do Efeito Suspensivo 

O parágrafo 4º do artigo 53 da L i 9.615/98, dá Direito ao efeito 
suspensivo para o atleta que for ape ado em mais de duas partidas ou 
mais de 15 dias e no presente ca o do Recorrente foi apenado na 
suspensão de 6 (seis) partidas. 

r0 O Recorrente tem Desta forma, este pedido de efeito suspensivo está 
fundamentado no artigo 14 7-AI, do C JD: que se transcreve: 

Art. 147-A. Poderá o relator conce er efeito suspensivo ao recurso 
voluntário1 em decisão furidament da1 desde que se convença da 
verossimilhança das alegações d recorrente1 quando a simples 
devolução da matéria puder cau ar prejuízo irreparável ou de 
difícil reparação. (Incluído pela Res lução CNE nQ 29 de 2009).; 

Excelência, o apenamento a ele atribuído, fere direito líquido e certo do 
recorrente, direito este amparado o Princípio do Duplo Grau de 
Jurisdição, da Ampla Defesa, do Cont aditório e da Igualdade, pois não 
sendo concedido este efeito suspens'vo é como se a penalidade fosse 
irrecorrível. 

Não pode o Recorrente ter que cum rir uma punição, sem que antes 
tenha apreciado seu Recurso no Pleno, podendo inclusive ser 
desclassificado para o artigo 258 do C JD, ou mesmo a absolvição. 

Sendo a pena cumprida antes do jul amento pelo Pleno do TJD, não 
tem como o Recorrente ter apreciad o seu apelo, fazendo com que 
ocorra a perda do objeto, porta to, respeitando os Princípios 
Constitucionais deve ser concedido efeito suspensivo, além de ter 
previsão no CBJD. 
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, / Tal apenamento foi muito sever , sendo que os julgadores nã -~ 
aplicaram o Princípio da Proporcio alidade e da Razoabilidade, muito 
menos utilizaram a dosimetria da p na e não analisaram corretamente 
o que estava descrito na súmula a partida, pois o Recorrente era 
merecedor de pena mais branda. 

Se Vossa Excelência não deferir o efeito suspensivo, o Recorrente 
poderá ter cumprido gratuitamente a penalidade imposta e de forma 
prejudicial, já que o Tribunal Pleno pode, desclassificar para o artigo 
258 do CBJD ou até mesmo absolver. 

Portanto, terá danos irreparáveis, d vendo ser julgado pelo Pleno do 
TJD, para depois verificar a modific ção ou a manutenção do julgado, 
ainda mais que o fato nada consta em sumula. 

Em casos idênticos muitas vezes s atletas foram absolvidos ou 
advertidos. 

Portanto, o dano irreparável que o recorrente poderá ter, está 
devidamente caracterizado. 

Requer, portanto, o deferimento do feito suspensivo nos termos da 
14'\ fundamentação acima, por ser medid da mais inteira Justiça. 

FACE AO EXPOSTO, REQUER: 

Ao receber o presente Recurso, que V. Exa. determine seu 
processamento com efeito suspensiv , com base no artigo 147-A, do 
CBJD. 

Ao final do julgamento do presen e Recurso, seja o Recorrente 
ABOLVIDO ou desclassificado com o a enamento em 1 (uma) partida, 
ou ainda a transformação da pena em medida de interesse social, por 
ser medida de inteira Justiça. ~-. 
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VARGAS 

' 
O comprovante do pagamento da axa Recursai já fora realizado e 
apresentado à secretaria deste Tribu ai. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito em 
especial os depoimentos da parte testemunhas em sede recursai, 
tudo para esclarecer a verdade dos í tos. ,, 

Florianópolis/SC, 29 e junho de 2016. 
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Beradesco Dia&Noite 

BDN - Bradesco Dia e Noite 
Deposito Conta Corr nte 

Hora: 14:17 
Data: 29/06/2016 Term: 009141 N.Trans: 7902 

Favorecido: Valor: 

Banco: 237 
Agencia: 0332 / BALNEAR.CAMBORI CTO 
Conta: 0040570-1 

100,00 

Titular 1: FEDERACAO CATARINENS DE FUTEBOL 

O deposito realizado durante expediente 
bancaria ao publico sera nterido e 

validado no mesmo dia, de aco do com os 
valores encontrados no interior do envelope, 

Apos o expediente bancaria e a s sabados, 
domingos e· feriados, o depos'to sera 

conferido no primeiro dia util ubsequente. 

Cheque Expresso Brade co. 
Seu talao de cheques em s gundos. 

Sem pedir no balcao, 
nem esperar pelo corr io. 

Alo Bradesco 
SAC - Service de Apoio ao C iente 

Cancelamentos, Reclamacoes e I formacoes 
0800 704 8383 

Deficiente Auditivo ou de Fala - 800 722 0099 
Atendimento 24 horas, 7 dias p r semana 

Duvidaria - 0800. 727 9 33 
Atendimento de segunda a sexta feira das 

Sh as 18h, exceto feriad s. 

Obrigado 
Tenha uma boa tarde 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Sr. Auditor, 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fd@gmail.com> 
quinta-feira, 30 de junho de 2016 16:47 
Ricardo Ribas (galegoribas@hotmail.com) 
Recurso 150/16 - Com Pedido de Efeito Suspensivo 

Proc. 150-16 - Notícia de Infração - Joinville em face do atleta Ananias Elói 
Castro da Chapecoense.pdf 

Cumprimentando-o, serve o presente para encaminhar Recurso no qual foi nomeado relator, nos Autos 150/16, 
interposto pelo atleta Ananinas Eloi Castro Monteiro da Ass. Chapecoense de Futebol, informo que consta pedido de 

efeito suspensivo. 
Para tanto, segue anexo. 

Atenciosamente, 

'"istiane Carvalho da Silva 
.:>ecretária 
---·------·----------

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 



De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
sexta-feira, 15 de julho de 2016 17:05 
Mário Cesar Bertoncini; Mário Cesar Bertoncini 
Recurso 150/16 - Vistas, prazo para contrarrazões 
Proc. 150-16 - Notícia de Infração - Joinville em face do atleta Ananias Elói 
Castro da Chapecoense.pdf 

Alta 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina, INTIMO-O, dos Recurso 
interposto pelo atleta Ananias Elói Castro Monteiro nos Autos 150/16, abrindo o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar as contrarrazões. 

Para tanto, segue anexo. 

:enciosamente, 

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 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

llmoSr. 
ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO 

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: 150/2016 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: ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO 
Nº CBF: 183189 
Clube:ASSOCIACAO CHAPECOENSE FUTEBOL 

ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO (183.189), atleta da EPD A CHAPECOENSE 
DE FUTEBOL, pois, aproveitando-se de uma disputa de bola com adversário (dividida) 
lançou deu braço e cotovelo em direção ao rosto do adversário, atingindo-o, que por 
conta disso este saiu do jogo. Deve responder o Denunciado pelo previsto no art. 
254-A, do CBJD/2009. 

Criallane Carvalho da Silva 
S1Ct81iria TJDIFÚllSC 

i 



T JD/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 17:33 
Mário Cesar Bertoncini; Mário Cesar Bertoncini; Ass. Chapecoense 
(chapecoense@chapecoense.com); 'Chapecoense.00002SC@cbf.com.br'; Zilton 
Vargas 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - JULGAMENTO RECURSO 150/16 
CITAÇÃO-INTIMAÇÃO - RECURSO 150-16 - ANANINAS ELOI CASTRO 
MONTEIRO.pdf 

Alta 

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

de julgamento do Recurso 150/16, que se realizará em 21/07 /16, às 19 horas, na sede da FCF, conforme 
anexo. 

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

FAVOR CIENTIFICAR OS INTERESSADOS. 

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 
'one 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: 

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@qmail.com 

Mário Cesar Bertoncini <bertoncini.adv@gmail.com> 
terça-feira, 19 de julho de 2016 11:03 

'TJD/Fut/SC - Cristiane' 
Contrarrazões sessão pleno dia 21/07 /2016 
148 2016 Contrarrazões_Recurso_ausência_médico_MCB.docx; 150 2016 

Contrarrazões_Recurso_Agressão_Física_Manutenção_Pena_MCB.docx; 162 

2016 Contrarrazões_Recurso_191 e dar causa a não realização_MCB.docx 



Procuradoria de Justiça Desportiva ~ .J. ô 

do Futebol de Santa Catarina 5~2 

Processos 150/2016 

R.H. 

Este Procurador, nos termos do artigo 21, li c/c 138-C, parágrafo 
segundo, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, inter alia, ao analisar o recurso impetrado 
por ANANIAS ELOI CASTRO OMNTEIRO, atleta da A. CHAPECOENSE de Futebol, em relação a 
decisão da MD CD, lavra o seguinte parecer. 

Os pressupostos processuais estão cumpridos, sendo inclusive alvo de 
cuidado do Presidente TJD em seu despacho de fls .. 

ENTENDE esta P.J.D. que a ofensa física reclamada está caracterizada, 
pois bem relatada pelas autoridades do evento, não nenhuma prova em contrário. 

Ficou claro que o Recorrente teve o animus nocendi, no sentido de 
agredir fisicamente seu adversário, o que justifica sua capitulação e condenação em primeiro 
grau, no art. 254-A (agressão física) do CBJD. Quanto a dosimetria da pena, nada a acrescentar: 
pena mínima do tipo para atleta sem histórico de antecedentes. 

Ex positis, conforme determina o artigo 138-C, parágrafo segundo, do 
CBDJ, OPINA ESTA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO DO RECURSO e, em seu mérito, PELO 
SEU DESPROVIMENTO. 

É o parecer. 

Florianópolis, 17 de julho de 2016. 

Mário Cesar Bertoncini - Procurador 



PROCESSO 150/2016 

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE OE FUTEBOL 

RECORRIDO: 4! COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDF/SC 

RELATOR: RICARDO ANDRÉ CABRAL RIBAS 

RELATO DOS FATOS. 

Trata-se de Recurso Voluntário com pedido de Efeito 
Suspensivo impetrado pelo Zilton Vargas, representante 
legal do Sr. Ananias Eloi Castro Monteiro, atleta da 
Associação Chaoecoense de Futebol. lnsur1e-se contra 
decisão da 41 Comissão Disciplinar deste TJO, por não 
concordar corn o apenam~nto de quatro partidas 
deliberaào pela Comissão na, sessão de 28/06/2016, 
propugnando a sua absolvição ou desclassificação do tipo 
para o artigo 268 do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva ... CBJD. 

Requer também a concessão de efeito suspensivo ao 
recurso, corn fukro no art. 147-AI do CBJD. 

A partu.Ja, realizada em 08 de maio de 2016, era o 
jogo ''dE· votta,t da final do Campeonato. 

Segunov con:>ia, o atleta Ananias Eloi Castro Ribeiro, da 
EPD Cna.,:>ecoen~e de f uteboi, em uma disputa de bola 
con"~ n üd'lt~:~:ari" (dividida) lançou seu braço e cotovelo 
em cl'~~ção au :~isto do adversário (o volante Naldo do 
JoinviUe Esporte Clube), atingindo-o, tendo este, por 
conta disto, sido forçado a retirar-se do campo. 



DECISÃO. 

Nomeado Relator pelo ilustre Presidente, e sem 

adentrar ao mérito das razões do recurso, mas tão 

somente sobre o pedido de suspensão da aplicação da 

multa no prazo fixado pela Comissão Disciplif1ar, 

CONCE~IC íl ~j:m,~jada su,spensão, até decisão do recurso, 

uma vt:- z qt .. ~e ;-~ , o lulgamento nlo haverá prejuízo para 

nenhutoa d·E:~ ;·,;a<tes c~nvolvidas. 

Comunique-se ao ilustre Presidente, ao douto 

Procurador ao · í ribunat e ao Recorrente, su1erindo a 

colocaçáo em pauta da próxima sessão do pleno. 

Baineário Camboriui' 21 de abril de 2016. 
'· 

RELA 

~\ 
t:..i \ 
..~) 



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: 

3 - PROCESSO 150/2016 - EM RECURSO 
AUDITOR RELATOR: RICARDO ANDRÉ CABRAL RIBAS 
JOGO: CHAPECOENSE x JOINVILLE 

CAMPEONATO CATARINENSE HAVAN 2016 
DENUNCIADO(S): 
1 ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO 20/01/1989 

DENÚNCIA DA PROCURADORIA: 

PROFISSIONAL 

ANANIAS ELOI CASTRO MONTEIRO (183.189), atleta da EPD A CHAPECOENSE DE 
FUTEBOL, pois, aproveitando-se de uma disputa de bola com adversário (dividida) lançou 
deu braço e cotovelo em direção ao rosto do adversário, atingindo-o, que por conta disso 
este saiu do jogo. Deve responder o Denunciado pelo previsto no art. 254-A, do CBJD/2009. 

DECISÃO COMISSÃO: 
DEFESA ESCRITA PELO DEFENSOR, DR. ZILTON VARGAS --- FOI JUNTADO AOS 
AUTOS PROVA AUDIO-VISUAL -- POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECER DA 
DENUNCIA, PARA COM A MESMA VOTAÇÃO CONDENAR O DENUNCIADO A PENA DE 
04 JOGOS COM FULCRO NO ART. 254-A DO CBJD. 

DECISÃO DO PLENO: 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE 
PROVIMENTC 
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