
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA

4° COMISSÃO DISCIPLINAR 2016
Pauta de Julgamento do dia 23/08/2016

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO N° 035/2016

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina, Dr.
ROBSON VIEIRA, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único, e arts. 45, 47 e 48, todos 
do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes 
abaixo nominadas para, querendo, defender-se, pessoalmente ou por Advogado 
formalmente constituído, no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando 
público, através deste Edital, que:
No dia 23 de Agosto de 2016 às 19 hora(s) e 00 minuto(s), serão julgados serão julgados na 
sede do TJD, sito na Rua Angelina, Esquina com 6ª Avenida, ao lado do Parque Ecológico, 
fundos da Univali, s/nº, Bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú, os seguintes 
processos:                                                     
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1 - PROCESSO 204/2016 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: TIAGO MEURER DA SILVA
JOGO: CONCORDIA x PORTO 07/08/2016 - 15:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B

       1 DJALMA FELIPE COSTA PIMENTEL 19/10/1990 PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
DJALMA FELIPE COSTA PIMENTEL, nº13, inscrição Nº 327.587, da equipe F.C. Porto foi 
expulso em decorrência de 2ª advertência com cartão amarelo, ressaltando que o 
denunciado agrediu o adversário com um pontapé, de forma temerária, quando da disputa 
de bola. Em que pese à expulsão ter sido decorrente da reincidência em cartão amarelo, a 
conduta praticada configura infração disciplinar tipificada no art. 254-A do CBJD, razão pela 
qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva.
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2 - PROCESSO 205/2016 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: JOÃO ROTTA FILHO
JOGO: BRUSQUE x FIGUEIRENSE 06/08/2016 - 15:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A

       1 WILLIAN MATHEUS GOMES 07/03/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
WILLIAN MATHEUS GOMES, nº02, inscrição Nº 449.286, da equipe Brusque F.C. foi 
expulso em decorrência de 2ª advertência com cartão amarelo, ressaltando que o 
denunciado foi advertido por dar carrinho lateral de forma temerária em seu adversário, 
quando da disputa de bola. Em que pese à expulsão ter sido decorrente da reincidência em 
cartão amarelo, a conduta praticada configura infração disciplinar tipificada no art. 254 do 
CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva.
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3 - PROCESSO 206/2016 - EM TRAMITE
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AUDITOR RELATOR: RODRIGO DE ABREU

JOGO: JARAGUÁ x BARRA 07/08/2016 - 15:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B

       1 JARAGUÁ

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
SPORT CLUB JARAGUA, entidade de prática desportiva vinculada à FCF, não pagou as 
taxas de arbitragem, transporte e diária, incluindo também o pagamento do delegado local, 
assessor de arbitragem e fiscal da federação, ficando uma pendencia de R$2.870,00 (dois 
mil oitocentos e setenta reais), deixando a mesma de adimplir com suas obrigações 
financeiras, compromissos assumidos perante a FCF, incidindo, assim, na conduta tipificada 
no art. 191 do CBJD c/c Art. 53 e Art. 110 do Regulamento Geral das Competições: Neste 
cenário excepcional e gravíssimo, imprescindível considerar a hipótese do art. 35 do CBJD, 
para aplicar, imediatamente, a suspensão preventiva da supracitada equipe de todas as 
competições organizadas pela FCF enquanto perdurar a pendência ou até 30 (trinta) dias. E 
ainda, conforme súmula, deixando a mesma de manter o local indicado com a infra-estrutura 
mínima necessária para a realização da partida, incidindo, assim, na conduta tipificada no 
art. 211 do CBJD.

       2 LUIZ RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
LUIZ RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, preparador físico da equipe do Sport Club Jaraguá, 
após a marcação de um impedimento contra a sua equipe proferiu as seguintes palavras ao 
assistente Eli Alves: "Não tava impedido seu merda, vai tomar no cú". Ressalta-se que a 
conduta praticada pelo denunciado configura infração disciplinar tipificada no CBJD, razão 
pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em conformidade aos art. 258.
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