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, TRIBUNAL DE ~USTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CA + ARIN ' 
1 1 ! 

Ofício ?º 114/2016. i i 
1 1 

Balneário Camboriú, 06 de outubro de 2016. 

llmo. Sr. i 

Roberto Luiz Rodri~ues 
DD. Presidente do i1mbituba Futebol Clube· 

1 

! 

1 

Sen~or Presidente, ' 1 

.• Cu~primentando~o, serve o presente para inf9rma-lo acerca da eJistência do 
débito.: desta Agremiação Desportiva perante este Tribu~al de Justiça Desportiva afetd ao Futebol 
de Sa~ta Catarina, !referente ao Processo 188/16, já transitados em julgado, no fotal de R$ 
3.300,00 {três mil e 1trezentos reais), vencido em 30/09/:2016: 

" Nes~e sentido, em atenção à deter~;nação d~ Presi~ente deste Tribunal de 
Justiçà Desportiva, solicita-se A COMPROVAÇAO DA QUITAÇAO DA SUFIRACITADA 

A 1 . • , l 1 , A . ! 
PEND~NCIA FINA~CEIRA NO PRAZO IMPRORROGA\{EL DE ATE 03 (TRES) DIAS, ~ara que se 
adote,m as medidas administrativas, sob pena de aplica~ão do art. 223 ~o CBJD, e 
suspensão prevehtiva imediata desta agremiaç,ão, o que a impedirá d~ disputar 

quais9uer compe~ições oficiais. · 

Atenciosamente, 

Cri~tiane Carvalho da Silva 
Secretária do TJD/Fut/SC 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

1 

• 

1 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.hom> 
quinta-feira, 6 de outubro d~ 2016 14:129 
'Imbituba.00444SC'; 'Imbitub~ FC' 
Ofíc:io TJD - Débitos 

114-16 OFÍCIO TJD FUT SC - [mbituba - Débitos.pdf 

1 Alta 
1 

1 I; 

Prioridade: 

1 li 

Cumprimentando~os, serve o pliesente para intimá-los do Ofício nº 112/16, referente débitos em J
1

berto neste 

Tribunal. lj:, .. ·.· 

Para tanto, segue ~nexo. 
I' 

Atenciosamente, 

Cristiane Carvalho da Silva 
Secretária 

TRIBUNAL DE JUS'[IÇA DESPO~TIVA 
DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

d . ••,. . 1 En ereço: Rua Ange ma - esquina com 
a 6ª Avenida - ao ladb do Parque Ec~lógico 
Balneário Camboriú/SC - CEP: 88.337-470 
Fone TJD: (47)3263t9811 FCF: (47)3263-9800 
E-mail: tjd.fcf@qmail.com 
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TRIBUNAL DE (JUSTIÇA DESPORrry A DO FVTEBOIL DE SANTA CATARINA 
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CEI~TIDÃO 1 

1 : 

Proc. 281/16 

' 1 1 ' 

Certifico p~a os devido, fins, que fanscorreu in albts o prazo para cumprimento 

d b . - 1 1 i a o ngaçao. i 1 i · 

· i Balneário ~amboriú, l11 de setembro de 2016. 
' l ·1 ! 

1 1 : 
' 1 ' i .l ; 

1 Atenciosamente, 
1 1 1 

da: Silva 
ut.lSC 
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TRIBUNAL qE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATAR 
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! 
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1 

R.h. i 

Processo n.º 281/2016 

1 1 

1 - En:caminhe-se ;à Procur~doria dê Justiça Desportiva para que se manifeste 

no brazo de 02
1

1

(dois) diak; 
1 1 
1 1 • 

2 - !Após, havéndo de~úncia, idistribua-se para uma das Comissões 

Di+plinares d,signandoi-se Relator e in11uindo em pauta para julgamento 

corp a devida citação/intjmação d.as partes; 

3 - ~avendo pe~ido de /arquivamento lu pedido de preliminar, voltem 

co~clusos para ·~preciaç~o. . .. 
1 . 1 i 1 

i 1 i 
Balne~rio Camboriú, 11 de putubro de 2018. 

l 
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! 
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.., ..... ·· 

Robson Vieira 

Presidente TJD/tFut/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 

Mário Cesar Bertoncini <berto icini.adv@gmail.com> 

sexta-feira, 14 de outubro de 2 16 18:33 

'Tribunal de Justiça De .. .' 
Denúncias - processos 279, 28~, e 281 
PJ D16_P281_Imbituba_Debitos __ KP.docx; PJ D16_P280 

_ OperarioMafra_Debitos_KP.docx; PJ D16_P279 _Porto_Debitos_KP.docx 



Procuradoria de 'iJust iça Desport i 

do Futebol de Santa Catarina 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de J stiça Desportiva do Futebol de anta 
Catarina. 

Processo nº 280/16 

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE 
SANTA CATARINA vem erante Vossa Excelência, com fulcro no 
art. 21 e seguintes, inter alia, do CBJD/2009 e em virtude de 
informação prestada pel; Secretaria do TJD do Futebol de Santa 
Catarina, apresentar DENÚNCIA COM PEDIDO DI: APLICAÇÃO DE 
SUSPENSÃOPREVENTIV , em face de: 

IMBITUBA FUTEBOL CL BE, entidade de prática esportiva, por 
estar em débito perante o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa em razão de não 
ter efetuado o pagamento da multa que lhe foi aplica a no processo nº 188/2016, no valor de 
R$ 3.300,00, que está vencido desde 30/09/2016. 

Esta conduta implica e descumprimento da regra prevista no 
artigo 223 do CBJD, aplicável ao caso, in verbis: 

Art. 223. Deixar de cu prir ou retardar· o. cumprimento de 
decisão, resolução, t ·ansação disciplinar desportiva ou 
determinação da Justiça Desportiva. 
PENA: multai de R$ 100, O (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). 

DA SUSPENSÃO PREVENTIVA 

É inadmissível que uma E.P.D. ignore as decisões que contra si 
foram tomadas pela Justiça Desportiva, visto que isso denota uma completa rejeição da 
importância do disciplinamento institucional representado e mantido por este r. TJD e por todos 
aqueles que atuam em benefício do esporte. O ina ~implemento da Denunciada, portanto, 
revela-se por ser um ato de gravidade elevada que e ige resposta enérgica deste TJD, sendo 
cabível a aplicação da suspensão preventiva prevista o artigo 35 do CBJD, que assim dispõe: 

Art. 35. Poderá haver suspensão preventiva quando a gravidade 
do ato ou fato infracitJ na/ a justifique, ou em hipóteses de 
excepcional e fundada ecessidade, desde que requerida pela 
Procuradoria, mediante despacho fundamentado do Pres.ldente 



Procuradoria de ~Justiça Desport iv 

do Fut e boi de Santa Catarina 

do Tribunal {STJD 01 TJD)1 ou quando expressamente 
determinado por lei ou or este Código. 
§ 19 O prazo da suspe são preventiva1 limitado a trinta dias1 
deverá ser compensado o caso de punição. 
§ 29 A suspensão preve tiva não poderá ser restabelecida em 
grau de recurso. 

Oportuno destacar qu o deferimento da urgente medida, 
conforme prescrito no supracitado art. 35 do CBJD é :abível, alternativamente, em apenas 03 
(três) hipóteses: 

1) quando houver a previsão de expressa autorização em lei ou no 
texto do CBJD; 
2) ou quando a gravidade do ato ou fato infracional a justificar a 
fundada necessidade e d .sde que requerido pela Procuradoria, 
3) ou quando expressam .nte determinado por lei ou pelo CBJD; 

Não se pode admitir que a supracitada entidade deixe de adimplir 
com suas obrigações e continue disputando compe1 ições,. o que justifica o deferimento da 
suspensão preventiva considerando a segunda hip<J tese ensejadora, qual seja: "quando a 
gravidade do ato ou fato infracional a justificar a fundada necessidade e desde que requerido 
pela Procuradoria", o que ora se requer. 

Face o exposto, requer-se.: 

a) A suspensão preventi~ a do IM BITUBA FUTEBOL CLUBE por até 
30 (trinta) dias, conforme fundamentação acima; 

b) A citação da Denunciada para, querendo, apresentar defesa; 

c) a produção de tod meio de prova em direito admitido, 
especialmente a documental; 

d) o recebimento desta denúncia, seu processamento e, ao final, 
o julgamento por sua procedência, com da Denunciada, conforme 
fundamentação supra. 



limo Sr. 
IM BITUBA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO 1 UTEBOL DE SANTA CATARINA 

CIT AÇÃO/INTIMM ÃO 

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Despmtiva do Futebol de Santa 
Catarina, consoante o disposto no art. 47 e§§ do CBJm - Codigo Brasileiro de Justiça 
Desportiva e do que consta do Codigo Desportivo da F deraçao Catarinense de 
Futebol, cito W. SS., a Sessão de Julgamento a se reé lizar na data e hora abaixo, à 6ª 
Avenida, s/n,. Bairro Dos Municípios, ao lado do Parque Ecologico, fundos da UNIVAU, 
Balneario Camboriu, podendo comparecer pessoalmente ou por Procurador 
devidamente constituído, em face da seguinte denuncia: 

Processo nº: 281/2016 EM TRAMITE 
Comissão: 1º COMISSÃO DISCIPLINAR 2016 

Data da Sessão: Dia 1 de Novembro de 2016 às 19 h ~ra(s) e 00 minuto(s). 

Indiciado: IMBITUBA 

Clube: 

IM BITUBA FUTEBOL CLUBE, entidade de prática esp 1rtiva, por estar em débito 
perante o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa em razão de não ter 
efetuado o pagamento da multa que lhe foi aplicada no processo nº 188/2016, no valor 
de R$ 3.300,00, que está vencido desde 30/09/2016. Esta conduta implica em 
descumprimento da regra prevista no artigo 223 do CB D, aplicável ao caso. 



T JD/fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
quarta-feira, 26 de outubro de - 016 17:03 
'Imbituba.00444SC'; 'Imbituba F '; Zilton Vargas 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PROC. 81/16 
CITAÇÃO-INTIMAÇÃO - PROC. ~81-16 - IMBITUBA FUTEBOL CLUBE.pdf; 
281-16 PJD16_P281Jmbituba_ ebitos_KP.pdf 

Alta 

Cumprimentando-os, serve o presente para encaminhar citação, refer . nte ao Proc. 281/16. 
Seguem anexo citação e cópia da denúncia. 

O processo estará disponível no site da FCF no prazo de 48H, através d D link: 

http:ljwww.fcf.com. br / categoria/tjd/processos-tjd/ 

{"~AVOR CIENTIFICAR O DENUNCIADO. 

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 


