
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA

1° COMISSÃO DISCIPLINAR 2016
Pauta de Julgamento do dia 06/09/2016

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO N° 037/2016

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 6 de Setembro 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 214/2016 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: CLAUDIO ROBERTO KOGLIN
JOGO: METROPOLITANO x AVAI 13/08/2016 - 11:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A

       1 ANDRE COUTINHO SILVA 01/06/2000 PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
ANDRE COUTINHO SILVA, atleta do Avaí, pois conforme relato da arbitragem, simulou uma
falta aos 42 minutos do Segundo Tempo. Dessa forma, tentou ludibriar a arbitragem, de 
modo a adquirir vantagem ao seu time. Essa atitude afronta princípios desportivos, e a 
conduta está tipificada no art. 258 do CBJD.   Observa-se que essas condutas violam as 
disposições do CBJD, cabendo à Procuradoria promover a responsabilidade das Pessoas 
Naturais ou Jurídicas, conforme art. 21 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

_______________________________________________________________________

2 - PROCESSO 215/2016 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: FERNANDO CARMES KRUGER
JOGO: PORTO x HERCILIO LUZ 21/08/2016 - 11:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B

       1 RAFAEL RENATO HASSE 20/04/1993 PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
RAFAEL RENATO HASSE, atleta do Porto, pois conforme relato da arbitragem, deu um 
calço no atleta adversário. A atitude foi extremamente temerária e excessiva, pois houve 
expulsão direta do denunciado, e o atleta atingido necessitou de atendimento médico. Dessa
forma, incorre às sanções do art. 254 do CBJD.

       2 WALTER JOSÉ ROUSSENG SOUZA

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
WALTER JOSÉ ROUSSENG SOUZA, auxiliar da equipe do Porto, pois conforme relatado na
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súmula, invadiu o campo de jogo e reclamou e questionou a imparcialidade da arbitragem 
com os dizeres "ele nem encostou no jogador, para eles não dá vermelho". A atitude relatada
demonstra duas condutas previstas no Código, em concurso material, a saber, arts. 258 e 
258-B.

       3 PORTO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
FUTEBOL CLUBE DO PORTO, pois conforme item 10 da súmula, deixou de pagar as taxas 
de arbitragem, diárias e despesas com transporte, que são de sua responsabilidade. Assim, 
incorre às sanções do art. 191, III, do CBJD, pois fere dispositivos que constam no 
Regulamento Geral da Competição (arts. 53 e 110)

_______________________________________________________________________

3 - PROCESSO 216/2016 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR: FABRICIO MENDES DOS SANTOS

JOGO: ALMTE BARROSO x OP. MAFRA 21/08/2016 - 11:15 .

CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B

       1 MÁRCIO LUIZ PEREIRA

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
MÁRCIO LUIZ PEREIRA, Aux. Técnico do Operário de Mafra, pois conforme relato na 
súmula, falou mal e ofendeu o árbitro com os dizeres "seu otário, marca uma pra gente, seu 
filho de uma puta, safado". A atitude relatada afronta princípios desportivos, e a conduta está
tipificada no art. 243-F, § 1º do CBJD.

_______________________________________________________________________

4 - PROCESSO 217/2016 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR: CLAUDIO ROBERTO KOGLIN

JOGO: JUVENTUS x MARCILIO DIAS 21/08/2016 - 15:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B

       1 AELSON RODRIGUES NASCIMENTO 02/08/1985 PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
AELSON RODRIGUES NASCIMENTO, atleta do Marcílio Dias, pois conforme relatado na 
súmula, a arbitragem foi informada pelo 4º árbitro, Sr. Jakson Renato Pereira, que o atleta, 
fora do lance de jogo, desferiu um tapa no rosto do atleta adversário, Jean Felipe de Abreu, 
na qual precisou de atendimento médico, sendo que após o atendimento o mesmo retornou 
ao jogo. A atitude foi extremamente desnecessária, pois houve expulsão direta do 
denunciado. Dessa forma, incorre na conduta tipificada no art. 254-A do CBJD.

_______________________________________________________________________

5 - PROCESSO 218/2016 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR:
JOGO: JOINVILLE x CRICIUMA 20/08/2016 - 15:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A

       1 DANIEL SOARES DE SOARES 12/02/2000 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
DANIEL SOARES DE SOARES, atleta do Joinville, pois conforme relato da arbitragem, deu 
um carrinho no atleta adversário. A atitude foi extremamente temerária e excessiva, sendo o 
denunciado advertido pela segunda vez com o cartão amarelo e consequentemente 
recebendo o cartão vermelho. Dessa forma, incorre às sanções do art. 254 do CBJD.

_______________________________________________________________________
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6 - PROCESSO 230/2016 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: JOAO JOSE MELLO PIONER
JOGO: BRUSQUE x METROPOLITANO 23/08/2016 - 15:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A

       1 JERSON TESTONI

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
JERSON TESTONI, técnico da equipe do Brusque Futebol Clube, foi expulso por gesticular 
e reclamar acintosamente da e proferir as seguintes palavras: "Tu tá louco Washington, tu tá 
de parabéns".   Ressalta-se que a conduta praticada pelo primeiro denunciado configura 
infração disciplinar tipificada no CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça 
Desportiva, em conformidade aos art. 258.

       2 MARCIO MICHEL SILVA DE QUEVEDO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
MÁRCIO MICHEL SILVA DE QUEVEDO, preparador físico da equipe do Brusque Futebol 
Clube, foi expulso proferir as seguintes palavras ao auxiliar nº 01: "Você é ruim, vocês são 
uns bostas por isso só apita juvenil", após desrespeitar o auxiliar ainda falou que o pegaria lá
fora.  Ressalta-se que a conduta praticada pelo segundo denunciado configura infração 
disciplinar tipificada no CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça 
Desportiva, em conformidade aos arts. 258 c/c 243-C.

       3 JOAO RENATO DA CUNHA 07/08/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
JOÃO RENATO DA CUNHA, atleta da equipe Brusque Futebol Clube, nº03, ao término do 
jogo empurrou seu adversário, sendo o conflito apartado pela arbitragem.  Ressalta-se que a
conduta praticada pelo terceiro denunciado configura infração disciplinar tipificada no CBJD, 
razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em conformidade aos art. 
250

       4 JONATHAN CEZAR DO PRADO 12/03/2000 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
JONATHAN CESAR PRADO, atleta da equipe Brusque Futebol Clube, nº06, ao término do 
jogo desferiu um soco na boca do adversário, o casionando um tumulto entre os atletas.  
Ressalta-se que a conduta praticada pelo quarto denunciado configura infração disciplinar 
tipificada no CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em 
conformidade aos arts. 254-A c/c 257, §1º

       5 WELISON WILSON BECKER 11/08/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
WELISON WILSON BECKER, atleta da equipe Brusque Futebol Clube, nº04, ao término do 
jogo participou do tumulto envolvendo atletas de ambas as equipes.  Ressalta-se que a 
conduta praticada pelo quinto denunciado configura infração disciplinar tipificada no CBJD, 
razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em conformidade ao art. 
257, §1º.

       6 EDUARDO SCHLICHTING 01/01/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
EDUARDO SCHILICHTING, atleta da equipe Brusque Futebol Clube, nº05, ao término do 
jogo participou do tumulto envolvendo atletas de ambas as equipes. Ressalta-se que a 



Documento emitido em 01/09/2016 15:10:50,168

conduta praticada pelo sexto denunciado configura infração disciplinar tipificada no CBJD, 
razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em conformidade ao art. 
257, §1º.

       7 LUAN MACIEL PADICHELLO 04/01/2000 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
LUAN MACIEL PADICHELLO, atleta da equipe Brusque Futebol Clube, nº17, ao término do 
jogo participou do tumulto envolvendo atletas de ambas as equipes. Ressalta-se que a 
conduta praticada pelo sétimo denunciado configura infração disciplinar tipificada no CBJD, 
razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em conformidade ao art. 
257, §1º.

       8 JOAO ISMAEL BERNARDES 23/06/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
JOÃO MACIEL BERNARDES, atleta da equipe Clube Atlético Metropolitano, nº12, ao término
do jogo participou do tumulto envolvendo atletas de ambas as equipes. Ressalta-se que a 
conduta praticada pelo oitavo denunciado configura infração disciplinar tipificada no CBJD, 
razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em conformidade ao art. 
257, §1º.

       9 DANIEL JORGE ESPINDOLA 09/02/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
DANIEL JORGE ESPINDOLA, atleta da equipe Clube Atlético Metropolitano, nº17, ao 
término do jogo participou do tumulto envolvendo atletas de ambas as equipes. Ressalta-se 
que a conduta praticada pelo nono denunciado configura infração disciplinar tipificada no 
CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em conformidade 
ao art. 257, §1º.

      10 JOAO VICTOR SILVA DAMAZIO 21/03/2000 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:

      11 LUCAS ALEXSANDER DA LUZ DIAS 09/01/2000 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
LUCAS ALEXANDRE DA LUZ DIAS, atleta da equipe Clube Atlético Metropolitano, nº13, ao 
término do jogo participou do tumulto envolvendo atletas de ambas as equipes.  Ressalta-se 
que a conduta praticada pelo décimo primeiro denunciado configura infração disciplinar 
tipificada no CBJD, razão pela qual merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em 
conformidade ao art. 257, §1º.

_______________________________________________________________________


