
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA

2° COMISSÃO DISCIPLINAR
Pauta de Julgamento do dia 11/12/2018

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO N° 048/2018

De ordem do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina, Dr.
FELIPE BRANCO BOGDAN, 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 11 de Dezembro de 2018 às 19 hora(s) e 00 minuto(s), 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 355/2018 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: ULISSES ACORDI FETTER
JOGO: TUBARÃO x HERCÍLIO LUZ 04/11/2018 - 16:00 .

COPA SANTA CATARINA 2018

       1 TUBARÃO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
CLUBE ATLÉTICO TUBARÃO, EPD filiada a FCF, pois não preveniu o reprimiu desordens 
em sua praça de desporto, haja vista o arremesso de objeto no campo de jogo por parte de 
sua torcida, devidamente relatado pelo Árbitro, indicando ter sido informado pela Polícia 
Militar que foi arremessado, a partir da arquibancada da equipe Tubarão, um objeto de 
papel. Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo previsto no art. 213, do CBJD/2009.

_______________________________________________________________________

2 - PROCESSO 372/2018 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: ULISSES ACORDI FETTER
JOGO: HERCÍLIO LUZ x TUBARÃO 11/11/2018 - 17:00 .

COPA SANTA CATARINA 2018

       1 VANDERSON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
25/01/1986 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
VANDERSON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, registro nº 168.000, atleta de nº 01 da 
equipe do Hercílio Luz, por, aos 51' do segundo tempo, receber cartão vermelho DIRETO 
"Por incitar a violência, empurrando com força excessiva o atleta Matheus dos Santos 
Batista, número 09 da equipe do Tubarão, bem como provocando com gestos e com as 
seguintes palavras, as quais foram informadas pelo arbitro assistente 2, Henrique Neu 
Ribeiro: 'Vem pra cima então, pode vir.'. Informo que o fato narrado acarretou um tumulto 
generalizado." (grifei)Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo previsto nos Artigos 
250, inciso II,  257,  § 1º e 258, §2º, inciso II, do CBJD/2009.
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       2 VICTOR GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE

13/05/1994 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
VICTOR GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE, registro nº 410.685, atleta de nº 02 da 
equipe do Hercílio Luz, por aos 51' do segundo tempo ter recebido cartão vermelho DIRETO 
"Por dar uma cabeçada em seu adversário durante o tumulto que foi gerado pelas equipes, 
sendo que o atleta atingido não foi identificado no momento da agressão. Informo ainda que 
o atleta expulso, enquanto deixava o campo de jogo, arremessou uma garrafa de água em 
direção ao banco de reservas da equipe do Tubarão." Agindo desta forma, responde o 
Denunciado pelo previsto nos Artigos 254-A, §1º, inciso I, 257,  § 1º e 258 caput, do 
CBJD/2009.

       3 JAILTON DE CAMPOS DOS SANTOS

09/06/1986 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
JAILTON DE CAMPOS SANTOS, registro nº 167.214, atleta de nº 03 da equipe do Tubarão, 
por aos 51' do segundo tempo de partida ter recebido cartão vermelho DIRETO "Por agredir, 
com um soco na cabeça, durante o tumulto gerado pelas equipes, o atleta Cícero André 
Gonzaga Jorge, número 06 da equipe do Hercílio Luz.". Ainda, após o término da partida, o 
denunciado atingiu o Sr. FABIO MENDONÇA LEITE, filho do Presidente da equipe do 
Hercílio Luz Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo previsto nos Artigos 254-A 
(2x), §1º, inciso I e 257,  § 1º, do CBJD/2009.

       4 MATHEUS DOS SANTOS BATISTA

16/06/1995 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
MATHEUS DOS SANTOS BATISTA, registro nº 353.511, atleta de nº 09 da equipe do 
Tubarão, por aos 51' do segundo tempo de partida ter recebido cartão vermelho DIRETO, 
"Por revidar com empurrão, usando força excessiva e palavras as quais não puderam ser 
ouvidas pela equipe de arbitragem, a provocação feita pelo atleta Vanderson Luiz Rodrigues 
dos Santos, número 01 da equipe do Hercílio Luz."Agindo desta forma, responde o 
Denunciado pelo previsto nos Artigos 250, inciso II e 257,  § 1º, do CBJD/2009.

       5 FERNANDO CESAR DA SILVA GIL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
FERNANDO CESAR DA SILVA GIL, auxiliar técnico da equipe do Tubarão, por, aos 51' do 
segundo tempo de partida "invadir o campo de jogo e vir em direção à equipe de arbitragem 
proferindo as seguintes palavras: 'A culpa é tua, fosse conivente com isso o jogo todo.'." 
Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo previsto nos Artigos  257,  § 1º, 258, §2º, 
inciso II e 258-B do CBJD/2009.

       6 NASARENO COSTA DA SILVA

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
NAZARENO DA SILVA, dirigente da equipe do Hercílio Luz, por, no momento da paralisação 
da partida, aos 51' do segundo tempo, devido ao tumulto generalizado entre as equipes, ter 
invadido o campo de jogo e agredindo o auxiliar técnico da equipe do Tubarão, Sr. Fernando 
Cesar da Silva Gil, com um chute na perna.Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo
previsto nos Artigos  257,  § 1º, 254-A e 258-B do CBJD/2009.

       7 FABIO MENDONÇA LEITEE

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
FABIO MENDONÇA LEITE, filho do Presidente da equipe do Hercílio Luz, por, ao final da 
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partida ter invadido o campo de jogo, indo em direção á torcida contrária, provocando e 
fazendo gestos ofensivos. Ressalte-se que no relatório da arbitragem e delegado da partida 
o denunciado foi mencionado apenas como torcedor vestindo a camisa do Hercílio Luz, 
sendo identificado através da Notícia de Infração protocolada pelo advogado da equipe do 
Tubarão, o qual anexou imagens do fato.Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo 
previsto nos Artigos 257, § 1º, 258-A e 258-B do CBJD/2009.

       8 EDSON DA SILVA

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
EDSON DA SILVA, auxiliar técnico e dirigente da equipe do Tubarão, por, conforme 
informações coletadas da ouvidoria da FCF, não estar relacionado na súmula de jogo e se 
encontrar à beira do campo e causando tumulto e discutindo no momento que a partida se 
encontrava paralisada pelo tumulto generalizado entre as equipes. Agindo desta forma, 
responde o Denunciado pelo previsto nos Artigos 257, § 1º e 258-B do CBJD/2009.

       9 HERCÍLIO LUZ

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
HERCÍLIO LUZ FUTEBOL CLUBE, equipe filiada à FCF, tendo em vista o teor da Notícia de 
Infração, oferecida pelo advogado da equipe do Tubarão, relatório da arbitragem e do 
Delegado da Partida e Boletim de Ocorrência em que o Mascote da torcida do aqui 
denunciado provoca a torcida adversária, visto que os ânimos já são acirrados pela 
rivalidade existente entre as equipes e atitudes de seus dirigentes, invadindo o campo de 
jogo e provocando os torcedores do Tubarão (vídeo e relatórios), sendo este o filho do 
Presidente do Hercílio Luz e seus torcedores jogando copos/garrafas plásticas de água no 
campo de jogo (vídeo e relatórios) Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo previsto
no Artigos 219, 213, inciso III, § 2º e 257, § 3º, do CBJD/2009.

      10 TUBARÃO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
CLUBE ATLÉTICO TUBARÃO, tendo em vista o teor das comunicações recebidas pela 
Ouvidoria da FCF, devidamente identificadas, oferecidas por torcedores da equipe do 
Hercílio Luz, corroboradas com imagens de vídeo e fotográficas, aonde se verifica a invasão 
de dirigentes do denunciado, assim como seguranças que danificaram a porta de entrada do
vestiário da equipe de arbitragem e, ainda, pelos arremessos de copos/garrafas plásticas de 
água na torcida mandante e ovos no mascote do Hercílio Luz quando este foi provocar os 
torcedores do Tubarão, atingindo também o policiamento que se fazia presente, conforme 
Boletim de Ocorrência anexo. Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo previsto no 
Artigos 219, 213, inciso III, § 2º e 257, § 3º, do CBJD/2009.

_______________________________________________________________________


