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Processo n.º 208/17 

R.H. 

 

Trata-se de pedido de suspensão preventiva formulado pela Procuradoria de Justiça 

Desportiva, em face do SPORT CLUB JARAGUÁ, com fulcro no art. 35 do CBJD, que 

prescreve:  

 

Art. 35. Poderá haver a suspensão preventiva quando a gravidade do ato ou fato 
infracional a justifique, ou em hipóteses de excepcional e fundada necessidade, 
desde que requerida pela Procuradoria, mediante despacho fundamentado do 
Presidente do Tribunal (STJD ou TJD), ou quando expressamente determinado 
por lei ou por este Código (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009). 
§ 1º O prazo da suspensão preventiva, limitado a trinta dias, deverá ser 
compensado no caso de punição. (Incluído pela Resolução CNE nº 11 de 2006 e 
Resolução CNE nº 13 de 2006) 
§ 2º A suspensão preventiva não poderá ser restabelecida em grau de recurso. 
(Incluído pela Resolução CNE nº 11 de 2006 e Resolução CNE nº 13 de 2006). 

 
 

Ora, a inadimplência, além de desprestigiar os órgãos da Justiça Desportiva e a própria 

Federação Catarinense de Futebol, na medida em que ignora o teor de suas decisões, 

compromete também, de maneira gravíssima a própria manutenção do certame, na 

medida em que ignorando os reflexos do descumprimento do regulamento, corre-se o risco 

de desrespeitá-lo também. 

 

Não pagar a devida taxa de arbitragem é algo gravíssimo pois cerceia o árbitro e toda sua 

equipe da imediata remuneração por seu trabalho.Atitudes como essa devem ser banidas 

das competições desportivas.  

 

Ante o exposto DEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO PREVENTIVA REQUERIDO, PELO 

PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, ou até que a equipe denunciada quite 

INTEGRALMENTE AS DÍVIDAS MENCIONADAS (TAXAS DE ARBITRAGEM). 
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Havendo pagamento regular DE TODOS os débitos em abertos, revogo, 

automaticamente, a suspensão preventiva acima deferida. 

 

Intime-se a Procuradoria de Justiça Desportiva, a equipe interessada e o DCO/FCF, tendo 

em vista o alcance da presente decisão. 

 

Cumpra-se com urgência. 

 

Inclua-se o feito em pauta de julgamento. 

 

Balneário Camboriú, 21 de julho de 2017. 

 

 

Robson Vieira – Presidente TJD/Fut/SC    


