
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA

4° COMISSÃO DISCIPLINAR 2016
Pauta de Julgamento do dia 27/09/2016

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO N° 041/2016

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 27 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 237/2016 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: JOÃO ROTTA FILHO
JOGO: CAMBORIU x INTERNACIONAL 05/09/2016 - 15:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A

       1 ANTONY JOAS PADILHA 20/07/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
ANTONY JOAS PADILHA (544.974), atleta do Camboriú Futebol Clube, uma vez que foi 
expulso por ser advertido com o segundo cartão amarelo, conforme se depreende do 
relatório da arbitragem "Aos 36 min da segunda etapa, expulsei por segunda advertência o 
atleta de nº 02 Antony Joas Padilha da equipe do Camboriú, por dar uma entrada temerária 
em seu adversário, um carrinho na disputa de bola, onde o mesmo aos 36 minutos da 
primeira etapa já havia sido advertido por dar uma entrada temerária em seu adversário na 
disputa de bola. O atleta saiu normalmente de campo". Agindo desta forma, responde o 
Denunciado pelo previsto no art. 254, do CBJD/2009.

       2 SEBASTIÃO DE SOUZA PORTO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
SEBASTIÃO DE SOUZA PORTO, técnico do Esporte Clube Internacional, uma vez que, 
conforme se depreende do relatório da arbitragem "Aos 27 min da segunda etapa expulsei o 
treinador da equipe do Internacional, o sr. Sebastião de Souza Porto por proferir as seguintes
palavras 'tu é um safado mesmo, tu e o teu trio inteiro, vão se foder mesmo'". Agindo desta 
forma, responde o Denunciado pelo previsto no art. 258, do CBJD/2009.

       3 TIARLES VILLIAN MAX CARDOSO DOS SANTOS

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
TIARLES VILIAN MAX CARDOSO DOS SANTOS, árbitro principal, por relatar de forma 
insuficiente e totalmente genérica a expulsão do atleta de nº 02 do Camboriú, não relatando 
com precisão o fato ocorrido, apenas informando tratar-se de uma entrada temerária no seu 
adversário, um carrinho, deixando de apontar em que parte do corpo o atleta foi atingido, se 
foi necessário atendimento médico a este e se houve alguma lesão, dificultando uma 
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punição correta e adequada ao fato em concreto. Infringindo, assim, o disposto no art. 266, 
do CBJD.

_______________________________________________________________________

2 - PROCESSO 240/2016 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR: RODRIGO DE ABREU

JOGO: HERCILIO LUZ x JARAGUÁ 11/09/2016 - 15:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B

       1 HERCILIO LUZ

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
HERCÍLIO LUZ FUTEBOL CLUBE, pois conforme relato da arbitragem, a equipe entregou a 
Relação dos Atletas às 14h28min. Desta forma, descumprindo o Regulamento Geral das 
Competições da Federação Catarinense de Futebol. Essa atitude afronta princípios 
desportivos, e a conduta está tipificada no art. 41, § 3º, do Regulamento Geral, dando ensejo
à infração do Art. 191, III 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.

_______________________________________________________________________

3 - PROCESSO 241/2016 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR: TIAGO MEURER DA SILVA

JOGO: PORTO x OP. MAFRA 11/09/2016 - 15:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B

       1 THIAGO STARLING OTONI MOURA 30/04/1989 PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
THIAGO STARLING OTONI MOURA, atleta do Operário de Mafra, pois conforme relato da 
arbitragem, colocou a mão intencionalmente na bola, frustrando uma situação real e clara de 
gol. A atitude foi desnecessária, pois houve expulsão direta do denunciado. Dessa forma, 
incorre às sanções do art. 250, § 1º, I, do CBJD.

       2 PORTO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
FUTEBOL CLUBE DO PORTO, pois conforme item 10 da súmula, deixou de pagar as taxas 
de arbitragem, 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).

_______________________________________________________________________

4 - PROCESSO 242/2016 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR: RENAN MORESCO PIRATH

JOGO: CONCORDIA x MARCILIO DIAS 10/09/2016 - 18:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B

       1 CONCORDIA

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
CONCORDIA ATLÉTICO CLUBE, pois conforme item 10 da súmula, a equipe atrasou o 
início da partida em cinco minutos devido à entrada tardia. Assim, incorre às sanções do art. 
191, III, do CBJD, pois fere dispositivo que constam no Regulamento Geral da Competição 
(art. 82. Observa-se que essa conduta viola as disposições do CBJD, cabendo à 
Procuradoria promover a responsabilidade das Pessoas Naturais ou Jurídicas, conforme art. 
21 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
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5 - PROCESSO 243/2016 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR: RODRIGO DE ABREU

JOGO: CRICIUMA x FIGUEIRENSE 03/09/2016 - 15:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE JUVENIL SÉRIE A

       1 LUIS CARLOS DE LIMA JUNIOR 05/03/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
LUIS CARLOS DE LIMA JUNIOR, atleta da equipe do Criciúma Esporte Clube, pois 
conforme relatado na súmula, o árbitro expulsou o atleta direito, aos 40 minutos do 2º tempo,
tendo em vista ter atingido com um tapa, mutuamente, no atleta DIOGO DA ROSA, da 
equipe do Figueirense Futebol Clube, quando a bola se encontrava fora da disputa. A atitude
foi extremamente desnecessária, pois houve expulsão direta do denunciado. Dessa forma, 
incorre na conduta tipificada no art. 254-A do CBJD. Observa-se que essa conduta viola 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 DIOGO DA ROSA 24/05/1999 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
DIOGO DA ROSA, atleta da equipe do Figueirense Futebol Clube, pois conforme relatado na
súmula, o arbitro expulsou o atleta direito, aos 40 minutos do 2º tempo, tendo em vista ter 
atingido com um tapa, mutuamente, no atleta LUIS CARLOS DE LIMA JUNIOR, da equipe 
do Criciúma Esporte Clube, quando a bola se encontrava fora da disputa. A atitude foi 
extremamente desnecessária, pois houve expulsão direta do denunciado. Dessa forma, 
incorre na conduta tipificada no art. 254-A do CBJD. Observa-se que essa conduta viola as 
disposições do CBJD, cabendo à Procuradoria promover a responsabilidade das Pessoas 
Naturais ou Jurídicas, conforme art. 21 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

_______________________________________________________________________

6 - PROCESSO 244/2016 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR: TIAGO MEURER DA SILVA

JOGO: JOINVILLE x CHAPECOENSE 08/09/2016 - 15:30 .

CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL - JUNIOR

       1 VINICIUS SZEUCZUK RIBEIRO 05/08/1997 NAO PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
VINÍCIUS SZEUCZUK RIBEIRO, atleta da equipe da Associação Chapecoense de Futebol, 
pois conforme relato da arbitragem, desferiu 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. Observa-se que essa conduta viola 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 MARLYSON CONCEICAO OLIVEIRA 17/12/1997 PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
MARLYSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA, atleta da equipe do Joinville Esporte Clube, pois 
conforme relato da arbitragem, tentou enganar a arbitragem simulando uma lesão, fingindo 
ter sofrido uma falta dentro da área penal adversária. A atitude foi desleal, sendo o 
denunciado advertido com o cartão amarelo. Dessa forma, incorre às sanções do art. 250 do
CBJD, Observa-se que essa conduta viola as disposições do CBJD, cabendo à Procuradoria
promover a responsabilidade das Pessoas Naturais ou Jurídicas, conforme art. 21 do Código
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Brasileiro de Justiça Desportiva.

_______________________________________________________________________


