
EXMO SR. 

li 

' - li .. 
FEDERAÇAO CA~[ARINENSE DE FUTEB L 
Fundada em 12 de abril de 11!~24 · 
Reconhe~ida d'e utilidade pyjblica, através da Lei nº, 1.61111928 
FILIADA A CONFEDERAÇAOI BRASILEIRA DE FUTEBOL 

• li 

Administração; Rubens Angl!~lotti 
Renovação, 'ªf peito e transjlJarência! 

1 

li 
1 

11 
li 

'11 

.: 

11 
li 
11 

DR. AUDITOR PRESIDENTE 1 

11 

11 

l1 
l1 

11 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPO~TIVA 
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL 
NESTA I 

Senhor Presidente, 

li 
li 

li 
li 
11 

1 
li ., 

O Departamento de dom petições d~l1 Federação Catarinense de Futebol, n forma do Artigo 76, do Código 
Brasileiro de Justiça Desportivo (GBJD), vem, reispeitosamente, à presença de Vossa xcelência, encaminhar os 
documentos do jogo 37 - BARRA?< METROPO~jlTANO vàlido pelo COPA SANTA CAT RINA SUB-20 - NAO 
PROFISSIONAL, realizado nadata 05/05/2017 ~11s 15:30, tendo em vista que ocorrera infrações disciplinares 

' li . 
Atletas Expulsos: 

11 

N°: 3 - OTAVIO AUGUSTO ~~NDOLFO - METROPOLITANO - lnsc ição: 440817 
11 

I· 
1 

11 

li 
li 
li 
1 

li 
li 
il 
11 

!1 
jl 
11 

:i 

li 
li 
ii 

1! 
li 
li 
[, 

..-!1---------------+-
ll . F âb io Nogueira 

GeF:iente do Departamento de Competiçõ s 
li 
li 
li 
li 
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Árbitro: 

Árbitro 
Assistente ! LUIS GUSTAVO FERREIRA DE 
1: 

1" 

Entrada do Mandante: 

Entrada do Visitante: 

1Stop2=217&Se1Start3= 37&Se1Stop3= 37&1. .. 

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE F TEBOL 
SÚMULA ON-LINE 

Rodada: 7ª RODADA 

Resultado 
Final: 

X 2 

ASSINATURA 
DIGITAL 

Atraso: 

Não 
Houve 

Não 
Houve 

Início 1º Tempo: 15:30 Atraso/Paralis.: 00:00 

Término do 1º Tempo: 17:22 Acréscimo: 00:06 

4 

MATEUS DE ALMEIQA 
CABECIONE IZIDORIO 

~ 
ISRAEL JUNIOR GOMES 

MACHADO 

T 

T 

525.161 

412.374 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nom T/R*: CBF 

T 448.274 

T 395.742 

T 510.026 

T 505.146 

T 438.314 

T 444.132 



f\ 

Preparador , 
Físico: 

Treinador 
Goleiro: 

19' 2T 2 

Técnico: !SAQUE AVIO PEREIRA - RG 3301286 

Auxiliar 
Técnico: 

Preparador1 

Físico: 
LAMI VALENCIO - RG 4607654 

PEDRO MANOEL DA SILVA 

HENRIQUE SCHMIDT GOEBEL 

NA R CORAL - RG 3884066 

BARRA 

METROPOLITANO 

METROPOLITANO 

BARRA 
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1 1 i l il 1 adversário, de m neira .~ • •Ó 

(\ 

i · i 1 
.il · temerária, na disp ta de · 

1 : bola. 
·•· .,,, •' •••••=•···!·w~.• .. , .. :'""'""''''•' ! ·11 .. ·· 

19' 2T 1 4 

2T 20 

32' 2T 4 

'.' :1 í 1 

PEDRP ANTONIO RISA JUNIOR 

Dar uma entrada c ntra um 
adversário, de m neira 

temerária, na disp ta de 
bola. 

,-l1" 

li Tentar enganar o rbitro, 
11 simulando uma le ão ou 

ROBERT A\

1

1-VES DA SILVA fingindo ter sofrido ma falta 

! (simulação) 

il . . Desaprovar com pai vras ou 

1 1 arbitragem. 
MAURICIO F,1l"INTO 1. gestos, as decis es da 

Í•=<'"""'"''''''-·1•4••=•-·•~~==·~l•-!!!=-••-•-4•n~=-11=•••n!.~!J1-•~•·~••••''~'-·''~"-~"''"'''· 
, 11 1 Dar uma entrada c ntra um 

OTA~IO AUGUSTdll PANDOLFO 1 adver~~rio, de.m neira 
i ! temerana, na d1s uta de 
1 'I , 
! li bola. 

I" . l Após a marcação a falta 
1 11 

LEVI ROBERTOl·"ISCHMITZ chutou a bola para fora de 
1 ! campo. 
[·'" l1 

i li 

33' 

9' 

8 

2T 3 

2T 

t h 

15' ROQOLFO TITO tjlE MORAES 

~ 1 l ! 1 :1 

adversário. de m neira 
temerária, na dis uta de 

l~ ..... -.~··w······=l ...... ~ .. l. .......... J .... ~··==······, ... L~···· .. ,.. ..,li •.... 
i 1 1°JI l j ,. -

' · .................... r····· ··•·•••• ··r·· .. ······~r~··w ......• .;.. .• "''' , .•.•.. ,,., ... .,,,,.~::.il"········· .... ~ ....... . 

32' 

. . ... , .... '. .. ~·~J ... . .. J,, .. ,.~~1:~'.:~, .. Jl~=~~:::r 
r~ 1 ! i 

2T 3 

il 
" 'I 
:1 

1 1 

OTAYIO AUGUSTq) PANDOLFO 

1 :I 

1 

:1 
tÍ ,, 
1 

1 

s. o .. oiboHRI'.:: 
1 .. 1 

bola. 

! 2 CA e . : Aos 32 m nutos do 
i segundo tempo, atleta 
i n.03, Otávio Au usto 

Pandolfo, da equipe do 

1 
Metropolitano, pa u uma 

1 jogada de contra at que em 
' pról da equipe do Barra, 

sendo assim le ou o 
segundo amarelo sendo 
expulso do jogo. aiu de 

campo normal ente. 

BARRA 

METROPOLITANO 

METROPOLITANO 

METROPOLITANO 

METROPOLITANO 

METROPOLITANO 

1 'I 
Após o término do Jogo o atleta! n. 03, Otávio Jf\. Pandolfo da equipe do Metropolitano, veio até a equipe de arbitragem 

querendo tirar satisfação da sua 13xpulsão prote1rindo as seguintes palavras, "Não foi e quem tomou o primeiro amarelo. 
vodê errou", após'I isso saiu com sua equipe para o vesti rio. 

i "·+ !i 
1 9.0 - MOTl'v[O DE ATRAS~I) f\JO 1 O EíOU 
f .. .,.~,-=,_ """""''"'·!!!W'~"·~~,=~=·-=-~'""'~""'~"L~,=w=c","!~W.wc,cwc=•<;I_,,,,"""""'"'" ,,.,,,,.,,,,. .... "• 
j Acréscimos devido as subs1iituições, atendimento aos atletas e ent ada da maca. 
}=~""-,- ~""'"''''''"~~~"""''""'~Jili.W,<C<;<<>il•<'''"==<~-~=-"'="'~"''~=-~""°"'~"\"'''~""""'==="~"'""""-""'"''--'"~'11,,,K'.~.-"'"''"''~""''~='~"="-""~r-,,,;;,,,'=~"<=N"'"~'"'"~~"'":'""''"'wY~~,. "'º"·~'-'"''•''"-'~"" '"~ .~·" 

: 1 10.0 -llosSERVAÇÕES 
~" "'~°""'""~·"·"r'',--"·~·,c ''' .. %"=~"-"~";"''""''"""'F:l,"!=_,,,.,.,mc~e':·~;c-. .- "' '•''-"º="f·;~c:;·- ;1" 

. l 
: .. , .•. ·""'""·•·-·······~·'"""'=·~"=""'''""""'j~····""'""""..i ....... <".""•"• 

! 1T/2Tí!NT'" ! IEquípo 
7o,, '""'·º"'"{·"'"'-:;""·""""""'''-'Oc~~~é!ffw,>,/>ê•"f"""""'~:""'·=·,,,,,,ç_,,;;; J" \, ~t· ••»'' 

i INTERVALO !BARRA 

l 

!BARRA 
! 

Tuilfo dentro das normalidades. 
:1 

. ~i 

ihJJ-
. ·"tr r 

111

:l.1 17 - JOAO MANOEL DA SILVA 
SANTOS 

'I 
;I 
,1 

'I 
'i. 

13 .. LEONARDO SILVA DOS 
SANTOS 

7 - MATEUS DE ALMEIDA 
CABECIONE IZIDORIO 

- JOAO PEDRO MAZAGAO DE 
CAMARGO 
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e~~ +~"···----+- J j SOVZA J<._. • () 
i INTERVALO i BARRA li: 20 - JHONATA ROBERT ALVES 

;*""'"~"""" 

I li! DA SILVA 
i, .. =····-······ ·-~=···t·····''"'''""'"·""·"·~··•1jL ........................................ =···· .. ·······"·""""''""" ............................ · 1· .. , .. . 

24' BÀRRA il 15- RODRIGO ANTONIO 11 - ROBERTO BADER~YfJ.~""' 

f0.··,,~····="=·······.,·'····•·········=~J ........ ~·=········L ................ JI_. MATHIOLA · REBECHI • 

i 

1 27' l 2 TEMPO 1 BÀRRA Ili 19 - VITOR scHELBAlJER DE 
i i . i!I LIMA 

r· ~ ·~;· .... : 2 TEMPO ; M~~·~dp~:i~~~;·· t=··~-6 -NATHAN CREPALDI DA 

8 • ISRAEL JUNIORi GOMES 
MACHADO 

9 - JOAO PAULO SBANO DE 
OUVE IRA 

· ....... · ............... : ..... _ ...... "'ji ... .. :11 CRUZ 
i 1 ·11 

28' 1 2 TEMPO ' METROPOLITANO 1 13- JOAOP~~~~ERSUHN 7 - JONATHA ~~~~os DE MELO 

42' l 2 TEMPO 1 METRQl.POLITANO J 14 - CARLOS LUIZ SANTOS DE 
• 

1 

;' OLIVEIRA 6 - RODOLFO TITO DE MORAES 

••""'"""""' '~·~_,,., '~'"'·'·c•ÇJ.o••Cc'i'z•' -{ ' 

1 . 1 ··r ~· 
42' l 2 TEMPO 1 METROPOLITANO 17 - LUIS FELIPE FREITAS 

42' .. T~~T;~p-~I ~-~~RJ;OLITANO. i 15 - RHUAN WALLACE . 

........ J.. ..................... L ................... 1 ..... 11.. STOEBERL BARBOZA 

**1T = 1º Tempo l 2T = 2º Tempo j INT = lntervalb 
... - ... -··· ·--~~~·=+·~- =·=--11-~--·~~-············· 

11 - HENRIQUE SCHMIDT 
GOEBEL 

- CLAUDIO VITOR OUTRA DA 
SILVA 
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l. 

(\ 

cP..íARINf(1; li o 0'~ !1 
~ o j 

u ~ ~ 
~ i1 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FU EBOL 
(!5 Jll RELATÓRIO DO DELEGADO 
~ i 

! 

j! 

. j 
Campeonato: COPA SANTA CATARINA SUB-20 

. . .• .. 1 li 
i Jogo: 1 BARRA x METROPOLITAINO li 
L ... =······J·=······~·····'"············ ·········=··········· ···~l····· .. ·····:·•· ............... !!..... . . . 
\ Data: J 05/05/2017 ! Horário: l 15:30 1 Local: iJICamilo Mussi / ltajaí 

:·_=:==· ::==~=:==~~===·:l~::=·=~~=1··~·~· ........ . 
. Horários de chegada dos árbitros ao estádio: 1 
;. ··=·· ......................................... , •.•...... •-·~· ···=·· "'J""'''" .... ., .M ..................... ,I. , ... ...•...• ............ ., .. • 
1 O Quarto Árbitro chegou ás 13:30~. os Árbitro é J1\ssistentes chegaram 14:35h no Estád o. 
f ............................ ==··-·········=···· .... ·-·····-······· .. ~··r·····=··=··~············-41·····-········· .. =······ •••••·•·· 
! Foi respeitada a execução do Hin0 Nacional? i! i·=·"· ••••=•••••••·•••·m•••···•••••=•·'·••'"''-=•••·•"''"''''·'f·''''~=•~•···-•••••• ••11~•••··••••·•···•·••••·•·" ···'·"'""'' 
: Sim, procedimento correto de amoas as equipesl

1 ; ·····= ..................... = •.. ,.,,_, ................ , .•• ··••••• .......... ··]. ,., ....... •.••..• . ... •"•· 11· 

l Foi respeitado o limite de 22 crianças para cada jclube? 
i . :1 . :1 

1 Não houve a presença de Crianças com os Atletil3S de ambas as equipes. 
· . · ···· .. 'I . 11 

Houve interferência por parte dos .mascotes na e;~ecução do protocolo? 
••••····•·· ..... =·.····--·--··•-''• ··-·~···'"""f ""'''"'"•' · .... ·.··· ····'1······ 

Não houve a presença de Mascotes de ambas ali> equipes . 

. Rodada: 7ª ODADA 

Jogo Nº: 
37 

....... '"............. .. -1 . ..11 
O clube mandante ficou do lado d:ireito e cumpritjf1entou a equipe visitante que se posici nou d.o lado esquerdo de quem 

:--~lha da tribuna? .. 1 . 1·i 

! Sim, procedimento correto de am?as as equipes!,. ' ........................... '" .................................... r ....................... ····!!·············· 
1 Houve alguma ação comercial antes ou durante !l:i partida? 
: • • = ... "---·· ••••• ·~·=······-···· .. _.. ..... r ..... =-=··· •••. ~11 ..... ···~·-~· •. -~ 
1 Nenhum tipo de ação comercial de ambas as eqlJipes. 

[·E~~~·;~;;~~·~~~;~~~~~~~ -~~e~t~~~d~-~~o·;~;ll>I~ -~~ ~~;;r~~ ~~raso no countdown? 
+ 

11 

J 
il ~I J\LJD! 
ii· 

O sistema de ~~m, .do estádio, informou a rendai e o público (pagante e não pagante)? 

O serviço de som foi utilizado so~ente apara a l!3xecução dos Hinos obrigatórios e com boa sonorização. 

'I 
i 

A súmula/relatório, do árbitro, foi!°"cerrada cmrir~~anto tempo decorrid.o do encerrame to do jogo? 

O Aviso de penalidades foi elaborado e entregu~f aos Clubes após 20 m.inutos do térmi o do jogo. 
:1 
'I 

., ···--····=····. -······"· .. ·+ ''''""'"''( 
BPM '.I 

; ........ ~········-··----.... ···=··--··-·-=···-······-····4+,"'="'"''"'''""'',''-'"''~"""'·""""'""':1i'''"'"''"'""-'--"'W"P~r""-~~"'·~~'"'"··"'"'""""",.· "'"'''>"' ··-·'"'""" 

Entregue Oficio 1 ! CMT: 1 
. + .................... ~··=····" ......... ..J~~""-"~~·"'«~~,~-,,. _.,,_4.,~ •. :1.~~·°'-"fl'~~·"""''\"' ""~'°''""~ "'~"""'"-",, "';~ 

Rondas Programadas il i UNIDADE: 
1 il 

03 Seguranças Privados i! EFETIVO: 

"l' li 
'f 11· 

DR. JOÃOALBXANDRINO Fl'iLHO RM: 01857/SC. ... l . l RM 

FELIPE SANT<f>S BUENO 11 OREN: 395989/SC. 



2017-5-10 

MOTORISTA: 

HIGIENE 

ILUMINAÇÃO 

OK 

s 
s 

GABRIEL COUTO CAETANO DE 

IGOR DOS SANTOS MARTINS 

PATRICK YURI NUNES 

HEBERT QUEIROZ DE AZEVED ... I 

NENHUMA 

NENHUMA 

RG 

NOME RG 

3 3743269 

DATA DE 
NASCIMENTO 

23/06/2000 

03/04/2001 

05/06/2000 

17/05/2000 

16/10/2001 

02/08/2001 

DATA DE 
NASCIMENTO 

05/10/2000 
,/- . 

GABRIEL INÁCIO DE ALMEID~_FILHO ]. . 3 6547159 11/11/2000 

•' ~, . li 
R 

0 t t ' 0 li A ' t ;, d' ' 0 

, t d t d 0 d ' ( 1 d d' • , t eg1s re e comen e poss1ve1s ocorrenc1as ex raqr manas an es, uran e e epo1s o JO o envo ven o 1ngen es, 
autoridades, imprensa, pessoal o~eracional, outrlbs). 

- Foi expulso ao~2s"~i·~·~t~~d~·ji;~undo tempo!!; Atleta nº 03 OTÁVIO AUGUSTO PA DOLFO, da Equipe do 
Metropolitano, após receber sua Jegunda advertli!ncia (2ªAD), por ter calçado seu adver ário na disputa de bola. - Taxa 
de Arbitragem. pagas em.e~~écie.~- Não houve a1·1'presença d. e Policia.ment.o fixo, somen e ronda~ periódicas, o Clube 
Mandante apresentou o Of1c10 da!IPM. - O Clube;,mandante colocou Seguranças de Em resa Privada - ROTA VIP 
SEGURANÇA LTDA. Jefferson Silva Mota, RG: li3060256127/RS 29.06.1975; Fernando ugusto Castilho, RG: 

li 1 • 

71016684/PR 15.09.1982; Altair "JTavares Souza, i!RG: 10166949/RS 01.05.1961. 
'.I 

Azul Escuro 

l' -
'I 
1 

·t 
:1 

·i 
li 

MANDANTE 

CAMISA 
DO 
LINHA 

CALÇA O 
DO 
LINHA 

VISITANTE 
•=0·~-•.•. - ···--------·-----·---~---·-·-~·--.. --··········--... -..... . •. i1-,,,,., .. , .. ,,,.,." 

CAMISA i1 
1
1• CAMISA 

DO Laranja il i DO 
GOLEIRO i 1 LINHA 

' ~---M ~~-·~· --'--~ Ji , ""'_,_.,_,_>-•-- -~ _,. « _ _,,,,~,, i 

" 

Azul Clara 

Amarelo 

Amarela 

Verde 

C:AI C:AO Verde 
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~~:t~~.---~---+----1-H -r~~o--~:~me • ~·~Ó 
4.-· "" •••• ·-······ '., ......................... ,... •••.• ••• ·•· 11 . 11 

ll;c 

11 

il 
il 
'I 
l1 
'11 

lj 
!1 

il 

li 
11 

li 

il 
li 

li 

li 
li 
li 

li 
11 

!I 
li 
li 
!j 
!j 
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2017-5-5 1 :1 Escalação do Visitante r=· .. · ....... T_ ............................ -............ = ...... --1 .......................... = .... - ........ 11· ....... = .......... = ... ·==···· ......... _ .... ___ ...................... =·= .. =····=+ ... , .......... =:: ·····=-.. r· ........... _ ........... '/"~ 

iLISTA DE PARTICIP~NTES DO JOG.'10 
!COPA SANTA CATARINA SUB-20 11 

1 BARRA x METROPOLITANO -05/0!f/2017 -15:30 I Camilo Mussi - ltajaí 
Í"';'""""""'"·""""-"·"J==""""""='"-'"'==•"•-=•=••"~""="=""=""""==i!ll= "'··==••'"""""=•=••"•"w""""""'"'""'=··"·="'""~"""'''"""'""""·""''"""'""·''"""""""=•=•"""""'"~k••"•='""'"\ 
!Arbitro: iFILIPI SILVEIRA PACfjlECO 

GUSTAVO FER,REIRA DE SOUJi~A !Assistente 2:!MAffRORÍCÃ .. Roê5"oiJV"EIRAALVES"o:A:"L" = 

s 
JTOS 

Termo de Ciência: Declaramos, para os devidos fins1, que estamos cientes de que em cumpri ento à Lei Estadual nº 
16.078, de 31 de Julho de 2013, e tendo em vista o disposto nos arts. 15, inciso XXII, 48, incis IX e 126, todos do 

;Regulamento Geral das Competições da FCF, é obdgatória a execução do Hino Nacional Bra ileiro e do Hino do Estado de 
!Santa Catarina antes do início dos ~ventos desporti\l·os, e que, para evitar atraso das partidas, a entrada das equipes em 
!campo terá que ocorrer até 10(dez) minutos antes d<i> horário do jogo marcado pela tabela da ompetição, sob pena das 
!sanções do art. 191, do Código Brasileiro de Justiça 1Desportiva (CBJD). Conforme o artigo 41 do Regulamento Geral das 
!Competições, de 2017 (FCF), que p:revê o horário d;i1 entrega desta relação ao Delegado do j go com 60 (sessenta) 
!minutos antes da hora marcada para o início da part;lda. Solicito que os responsáveis tomem c ência das Leis acima e das 
ideterminaçõe GC-FCF-2017. i 
'===·· .... · ............. "'""'" .............. ·=···""=""'==·=·""""·"""""='1=""'"~""="'·""·=""""[1·~· .. ·····=-·~·~"""·-······=· .. =-·""""= ............ - ............ \ .. · ........................ -"' .... - .. == ....................... """""········'·"""···"""' 

1 • 

6652 



0410512017 

1 



.· 1 - jl! . - -

FEDE~ÇÃqi1 : CATARl~ENSE 
J, COlV\UNICAÇOES GERAI 
i; (~1~)RÁRIOS, SUBSTITUIÇÕES E l?ENALIDADES) 

r--~~::...........,. ............... ,_.,,,,.~~~r---~-11: - ',&:' 

1 Equipe A . 
1 

il! (mandante) X Equipe B ___ '---.:-.~__!_/ 1--+-.:_,_-'----__!_L-~-#----,---

Competição CiJ f JI 6{J A.IT/j ~'~ 77f,Q//t/4 ${/j~ t2{J 2 

3 

5 Resultadofinal ( {Jj >I~ ( t}~ J~mfavorde~~-.-~/~·-· _----1--~-~-,---.-~-
0bs.: Informar o resultado da pisputa por pen 1s: ( / ) X ( / 

1 

1 

-



/~ 
' \ 

1 
li 
li 
11 

!i 
li 
il 
'I 

1 ii 
1 

il 

' il 
TRIBUNAL DE ~USTIÇA DllPOR TIVA DO FUTEBOL DE 

il 
I· 

li 
!I 
i 

1 

R.h. 1 

1 

ANTA CATARINA 

Processo n.2 100/2017 

1 'I 

1 - Endminhe-se à li1rocuradoria de Justiça Desporti a para que se manifeste 
1 ![ 

no prazb de 02 (dois)!' dias; 
1 ' 

2 - A~ós, havenii10 denúncia, distribua-se pa a uma das Comissões 
1 1 

Discipli~ares designi!rndo-se Relator e induindo e pauta para julgamento 
1 ;: 

com a d(evida citaçãcf/intimação das partes; 

3 - H+endo pedi\tº de arquivamento ou 

conclusps para apre~l:iação. 

1 

1 

'l 
1 ,, 

Balneárlio Camboriú,i 09 de maio de 2017. 
1 ·' 

! . 

Robson Vieira 
Au!ditor Presidente do T JD/SC 

de preliminar, voltem 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Mário Cesar Bertoncini 
Procurador Geral 
Cel.: (48) 99154.2030 
E-mail: mcbertoncini@yahoo.com.br 

bertoncini.adv@gmail.com 

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: tid.fcf@qmail.com 

Mário Cesar Beitoncini <bertoncini.ac:lv@gmail.com> 
sábado, 13 de maio de 201710:31 
tjd.fcf@gmail.com 
Denúncias - processos 98, 99, 100, 101e102/2017 
PJD_17 _Proc_098_Concórdia..,.Guarani_iDesrespeito ao Árbitro_CRM.doc; PJD_17 
_Proc_099_Almte Barroso_Joinville_Agressões Físicas_CRM.doc; P JD_17 _Proc_ 
lOO_Barra_Metropolitano_Jogada Violenta_Súmula Incompleta_CRM.doc; PJD_ 
17 _Proc_l0l_M'3rcilio Dias_ConcórdiaJ...Agressões Físicas_ CRM.doc; PJ D _17 
_Proc_102Jntemacional_Avai~Ofensa !Moral_CRM.doc 
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Procuradoria de Justiça Desportiva ('A.. .J ·Ô \ 

do Futebol de Santa Catarina - tJ 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de 
Santa Catarina. 

Processo nº 100/17 

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO 
FUTEBOL DE. SANTA CATARINA vem perante Vossa 
Excelência, com fulcro no art. 21 e seguintes, inter alia, do 
CBJD/2009 e em virtude dos fatos trazidos no relatório do 
Árbitro FILIPI SILVEIRA PACHECO, na partida entre Barra 
Barroso ~ Metropolitano, ocorrida em 05/05/2017, 
oferecer.D.ENÚNCIA na forma a seguir: 

OTÁVIO AUGUSTO PANDOLFO {440.817), atleta do 
METROPOLITANO, pelo assim relatado pelo Árbitro: 

"2 CA.: A9S 32 minutos do segundo tempo, o atl.eta nº 
3, Otávio Augusto Pando/fo, da equipe do 
Metropolitano, parou uma jogada de contra-ataque 
em prol da equipe do Barra, sendo assim levou o 
segundo 'amarelo sendo expulso do jogo. Saiu do 
campo normalmente". 

Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo 
previsto no art. 254, li, do CBJD/2009, in verbis: 

Art. 254. Praticar jogada violenta: 
PENA: suspensão de uma a seis partidas, provas ou 
equivalentes. 
§ 1° Constituem exemplos da infração prevista neste 
artigo, sem prejuízo de outros: (AC). 
li - a atuação temerária ou imprudente na disputa da 
jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao 
adversário. (AC). 
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Procuradoria de Justiça Desportiva/~\ 
do Futebol de Santa Catarina 1 ··· • .!'.-) 

Face o exposto, requer-se: 

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

b) a produção de 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, 12 de maio de 2017. 

Cristiano Rodrigues Mariot - Procurador 

ct.t{HDAO 
. 1mi\t1aÇlO d.< 

. ~ento da dllt ta denúnc1 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CliT AÇÃO/INTIMAÇÃO 

llmoSr. 
OTAVIO AUGUSTO PANDOLFO 

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: 100/2017 EM TRAMITE 
Comissão: COMISSÃO DISCIPLINAR ESPECIAL 

Data da Sessão: Dia 31 de Maio de 2017 às 19 hora(s) e 00 minuto(s). 

Indiciado: OTAVIO AUGUSTO PANDOLFO 
Nº CBF: 440817 
Clube:CLUBE ATLETICO METROPOLITA.NO 

OTÁVIO AUGUSTO PANDOLFO (440.817), atleta do METROPOLITANO, pelo assim 
relatado pelo Árbitro: "2 CA.: Aos 32 minutos do segundo tempo, o atleta nº 3, Otávio 
Augusto Pandolfo, da equipe do Metropolitano, parou uma jogada de contra-ataque em 
prol da equipe do Barra, sendo assim l~vou o segundo amarelo sendo expulso do jogo. 
Saiu do campo normalmente". Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo 
previsto no art. 254, li, do CBJD/2009 .. 



T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

TJD/Fut/SC - Cristiane <tjd.fcf@gmail.com> 
sexta-feira, 26 de maio de 2017 15:04 
'Metropolitan.00341SC'; Zilton Vargas; 'Zilton Vargas' 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PROC. 100/17 
CITAÇÃO-INTIMAÇÃO - PROC. 100-17 - OTAVIO AUGUSTO PANDOLFO.pdf; 
100-17 P JD _17 _Proc_lOO_Barra_Metropolitano_Jogada Violenta_Súmula 
Incompleta_CRM.pdf 

Alta 

Cumprimentando-os, serve o presente para encaminhar citação, referente ao Proc. 100/17. 

Seguem anexo citação e cópia da denúncia. 

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

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

./"\,FAVOR 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@qmail.com 
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T JD/Fut/SC - Cristiane 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

• • i 
Vargas Advocacia <contato@vargasadvocac1a.com.br* 
terça-feira, 30 de maio de 2017 14:38 
tjd.fcf@gmail.com 
Processo 100/2017 
308 - Processo 100-2017.pdf 

Boa tarde em anexo petição para protocolo referente ao processo 100/2017, favor confirm~r o recebimento. 
! 

Janaina Silva -Secretária 

Rua Anita Garibal<H, 79, sala 802, Centro 

Fl:Ortanópolls/SC - CEP: 88010-500 
,~ 

! : 148) 3024-8607/ {48) 3024-8606 

,/"'--., 
1 

www.vargasadvocacia.com.br 

VARGAS 



VAR'GAS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR AUDITOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DISCIPLINAR DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE 
SANTA CATARINA-

REf. Autos do Processo nº 100/2017 

OTÁVIO AUGUSTO PANDOLFO (440.817), atleta do 
Metropolitano F.C, entidade devidamente filiada na Federação 
Catarinense de Futebol, por seu procurador infra-assinado, 
vêm respeitosamente a presença de V.Exa., para expor e ao 
final REQUERER 

A denuncia oferecida em face do Requerente noticia que " ... 
Denúncia: 

"OTÁVIO AUGUSTO PANDOLFO, da equipe do 
Metropolitano, parou uma jogada de contra-ata9ue em 
prol da equipe do Barra, sendo assim levou o segundo 

1 

amarelo sendo expulso do jogo. Saiu do campo 
normalmente". Agindo desta forma, responde o 
Denunciado pelo previsto no art 254, li, do CB]D/2009. 

i 

Exa., como se observa no relatório do Sr. Árbitro1 a falta 
aplicada ao atleta foi a de advertência quando este ;já havia 
recebido essa mesma advertência anteriormente, razão pela 
qual a expulsão. 

1 
Rua Anita Garibaldi, ne 79 - Centro Executivo Miguel Daux - sala 802 - Centro - Fpolis - SC 

CEP: 88010-500 - fone/fax {48) 30248607 - 30248606 - 99800003 ; 
www.vargasadvocacia.com.br 

--~""'--~.&-~---------L-----=- --- ... _ -:1 ... --~·--·--,,.-"··,..,,.,.,.j,. ,.,.. ... "'· 



VARGAS 

Resta claro que a falta cometida foi em razão da disputa de 
bola, não restando assim o dolo naquele ato, a falta ocorreu de 
forma natural. O atleta atingido não necessitou de auxilio 
médico, tampouco restou prejudicado para o prosseguimento 
do jogo. , 

O Atleta ora denunciado, após a aplicação do cartão vermelho 
em momento algum obstaculizou sua saída, bem como nada 
reclamou ao Sr. Árbitro. 

Pelo exposto, diante das atenuantes, Requer Digne-se V.Exa., 
em acolher os fatos e fundamentos aqui apresentados, com a 
consequente absolvição do Atleta, visto já ter sido penalizado 
em não jogar partida subsequente. 

Em não sendo o entendimento de V.Exa., a desclas~ificação 
para o artigo 250 do CBJD, pois assim fazendd estará 
aplicando a mais lídima JUSTIÇA 

Diante do exposto, REQUER a procedência do pedido. 

2 

Termos em que, Pede Deferimento 

Florianópolis, 30 de Maio de 2017. 

Rua Anita Garibald~ ne 79 - Centro Executivo Miguel Daux - sala 802 - Centro -Fpo/is - SC 
CEP: 88010-500 - fone/fax (48) 30248607- 30248606 - 99800003 : 

www.vargasadvocacia.com.br 
---•-•-~··-·--r,.,., .. ,.,.,.,.;,., ""'-"" "r- 7iltnndiJunrnn_cnduncacia.com.b~ 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

Atleta: 440817- OTAVIO AUGUSTO PANDOLFO 

1 Nº Processo: 257/2016 

! Partida válida pelo(a): CAMPEONATOCATARINENSE DE FUTEBOL• JUNIOR• 2016 
1 Jogo nº: 26 - Data/Hora: 22/09/20·16/ 15:3.0 ~ METROPOLITANO x CHAPECOENSE 
i Tipo: DENÚNCIA . 
i Data da Sessão: Dia 11 de Outubro de 2016 às .O hora(s) e O· miriuto(s). 

Artigo(s): 250 C/C 182 
Pena:PARTIDAS 
Vencimento Pecunia: 

Obs: 

COMISSAO 

Quantidade: 1 Valor Pecunia: O 
Data da Quitação: 

L Cumpriu a pena _______________ _____, 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

CERTIDÃO 

Certifico que consta em arquivo instrumento de procuração do Clube Atlético 

Metropolitano, nos termos do art. 31 do Regimento Interno deste Tribunal, 

nomeando seu Procurador o Dr. Zilton Vargas, OAB/SC 12152, datado de 19/01/17. 

Balneário Camboriú, 2017. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA 

COMISSÃO DISCIPLINAR ESPECIAL 

Ata de Julgamento do dia 31/05/2017 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº 014/2017 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, 
na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina localizada na Rua 
Angelina, esquiná com a 6ª Avenida, s/nº, Bairro dos Municípios, Balneário Camboriú/SC, 
reuniram-se os Auditores da COE deste Tribunal, estando presentes o Auditor Presidente 
Adriano Gayer, e os auditores Afonso Buerger Filho, Tiago Schroeder Russi, Henrique Labes 
da Fontoura e Jacson Nunes, bem como a secretária Cristiane Carvalho da Silva e a 
Procuradora Gabriela Móras Schiewe. Havendo quorum legal, passou-se à pauta, 
observando-se os pedidos de preferência, na ordem adiante transcrita: 

5-PROCESS0100n017-JULGADO 
AUDITOR RELATOR: JACSON NUNES 
JOGO: BARRA x METROPOLITANO 

COPA SANTA CATARINA SUB-20 
DENUNCIADO(S): 
1 OTAVIO AUGUSTO PANDOLFO 25/03/1997 

DENÚNCIA DA PROCURADORIA: 

NAO PROFISSIONAL 

OTÁVIO AUGUSTO PANDOLFO (440.817), atleta do METROPOLITANO, pelo assim 
relatado pelo Árbitro: "2 CA.: Aos 32 minutos do segundo tempo, o atleta nº 3, Otávio 
Augusto Pandolfo, da equipe do Metropolitano, parou uma jogada de contra-ataque em prol 
da equipe do Barra, sendo assim levou o segundo amarelo sendo expulso do jogo. Saiu do 
campo normalmente". Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo previsto no art. 
254, li, do CBJD/2009. 

DECISÃO COMISSÃO: 
JUNTADA DEFESA ESCRITA PELO DR. ZILTON VARGAS. --- POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS CONHECER DA DENÚNCIA, PARA COM A MESMA VOTAÇÃO ABSOLVER O 
DENUNCIADO DAS SANÇÕES IMPOSTAS NO ART. 254,11, DO CBJD. 


