
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA

1° COMISSÃO DISCIPLINAR
Pauta de Julgamento do dia 05/02/2019

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO N° 003/2019

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 5 de Fevereiro de 2019 às 19 hora(s) e 00 minuto(s), serão julgados na sede do TJD, sito 
Alameda Dr. Delfim Pádua Peixoto Filho, s/n ao lado do Parque Ecológico (acesso pela Rua 
Angelina, fundos da Univali), Bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú/SC, os seguintes 
processos:                                         
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1 - PROCESSO 004/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: PAULO ROBERTO SCHAPPO
JOGO: BRUSQUE x JOINVILLE 16/01/2019 - 19:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 BRUSQUE

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
BRUSQUE FUTEBOL CLUBE, entidade de pratica desportiva, tendo em vista do teor da 
Notícia de Infração, encaminhada pelo Departamento Financeiro da Federação Catarinense 
de Futebol, é denunciada neste momento por não pagar as taxas da partida em tempo 
oportuno, no valor de R$7.661,36 (sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e seis 
centavos), deixando desta forma de adimplir suas obrigações financeiras perante a FCF, 
incidindo assim, na conduta tipificada no art. 191 do CBJD c/c Art. 53 e Art. 110 do 
Regulamento Geral das Competições.

_______________________________________________________________________

2 - PROCESSO 005/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: NICOLAS FERNANDES DE SOUZA
JOGO: BRUSQUE x FIGUEIRENSE 23/01/2019 - 19:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 JOSE MATEUS JUNIOR
18/01/1995 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
JOSE MATEUS JUNIOR (317.054), atleta nº.07, da equipe do BRUSQUE, pelo assim 
relatado pelo Árbitro da partida:"DIRETO - POR IMPEDIR UMA OPORTUNIDADE CLARA 
DE GOL, SEGURANDO SEU ADVERSÁRIO." Agindo desta forma, responde o Denunciado 
pelo previsto no Artigo 250, § 1º, inciso I, do CBJD/2009.

_______________________________________________________________________

3 - PROCESSO 006/2019 - EM TRAMITE
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AUDITOR RELATOR: CLAUDIO ROBERTO KOGLIN

JOGO: AVAÍ x HERCÍLIO LUZ 23/01/2019 - 21:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 GUSTAVO ERVINO BAUERMANN

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
GUSTAVO ERVINO BAUERMANN Árbitro da partida acima identificada, tendo em vista o 
descumprimento do disposto no art. 266 do CBJD/2009. Há na súmula da partida indicação 
de expulsão do atleta Cicero André Gonzaga Jorge, da equipe do Hercílio Luz, contudo, a 
Procuradoria fica impedida de formalizar denúncia ao atleta tendo em vista a pífia descrição 
do ato que culminou com a expulsão. O Árbitro da partida, assim descreveu a aplicação do 
segundo cartão amarelo, que resultou na expulsão do atleta: Agindo desta forma, responde 
o Denunciado pela infração tipificada no art. 266, do CBJD/2009.

_______________________________________________________________________

5 - PROCESSO 008/2019 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR: PAULO ROBERTO SCHAPPO

JOGO: MARCÍLIO DIAS x CRICIÚMA 20/01/2019 - 17:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 MARCÍLIO DIAS

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
CLUBE NÁUTICO MARCÍLIO DIAS, entidade de prática desportiva vinculada à FCF, 
mandante da partida, por deixar de adimplir, imediatamente após a sua realização, com suas
obrigações financeiras e compromissos assumidos perante a FCF, (Art. 191 do CBJD c/c 
Art. 66 e Art. 110 do RG), conforme Ofício do Departamento Finaceiro da FCF e Recibo 
Borderô n° 8468, incidindo, assim, nas condutas tipificadas nos Arts. 191 do CBJD c/c Arts. 
66 e 110 do Regulamento Geral das Competições.

_______________________________________________________________________

6 - PROCESSO 009/2019 - EM TRAMITE

AUDITOR RELATOR: PAULO ROBERTO SCHAPPO

JOGO: AVAÍ x METROPOLITANO 17/01/2019 - 21:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 AVAÍ

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
AVAÍ FUTEBOL CLUBE, entidade de prática esportiva, por não ter efetuado no prazo 
regulamentar o recolhimento das despesas que lhe cabiam pela realização da partida, como 
o seguro do público pagante, seguro para os árbitros, contribuições para o INSS e taxa para 
a Federação, todas elas listadas no art. 68 do Regulamento Geral de Competições, NO 
VALOR TOTAL DE R$ 17.054,28. Com efeito, o Departamento Financeiro da FCF noticiou a 
este TJD, no dia 24/01/2019, que a equipe do AVAÍ FUTEBOL CLUBE havia deixado de 
efetuar o pagamento da quantia de R$ 17.054,28, referente aos valores devidos a título de 
INSS (5% sobre a renda bruta do jogo, o que resultou em R$ 4.662.10), INSS sobre a 
remuneração da arbitragem e auxiliares (R$ 1.250,00), seguro do público pagante (R$ 
868,80), seguro dos árbitros (R$ 16,76), percentual cabível à FCF (R$ 9.324,20), e 
percentual cabível à SC Clubes (R$ 932,42). Esse mesmo Departamento Financeiro 
informou nos autos que a equipe em questão providenciou a transferência da referida 
quantia para a conta corrente da FCF no dia 25/01/2019 por meio de Transferência 
Eletrônica Direta (TED).Porém, o pagamento destas despesas é atribuição da equipe 
mandante do jogo e devem ser deduzidas da renda da partida e pagas pelos seus Fiscais, 
de modo que o pagamento das despesas após o transcurso de 5 (cinco) dias, e após a 
abertura do presente processo, caracteriza descumprimento ao dever de adimplir com suas 
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obrigações financeiras, conforme compromissos assumidos perante a FCF, incidindo, assim,
na conduta tipificada no art. 191 do CBJD c/c Art. 53 e Art. 110 do Regulamento Geral das 
Competições.

_______________________________________________________________________

7 - PROCESSO 010/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: PAULO ROBERTO SCHAPPO
JOGO: HERCÍLIO LUZ x BRUSQUE 19/01/2019 - 19:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 HERCÍLIO LUZ

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 HERCILIO LUZ FUTEBOL CLUBE, entidade de pratica desportiva - Consoante se extrai das
informações constantes nos autos, a equipe denunciada deixou de quitar os débitos abaixo 
descritos, referente ao jogo disputado em 19/01/2019: Agindo dessa forma, a Denunciada 
incide nas condutas tipificadas nos art. 191 do CBJD c/c Art. 53 e Art. 110 do Regulamento 
Geral das Competições.

_______________________________________________________________________

8 - PROCESSO 012/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: FABRICIO MENDES DOS SANTOS
JOGO: FIGUEIRENSE x AVAÍ 27/01/2019 - 17:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 EUGENIO MACHADO SOUTO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 EUGENIO MACHADO SOUTO, técnico da equipe Avaí F.C., ao término do jogo, já na área 
para entrevista coletiva comentou lances pontuais da partida, e acabou por incitar 
publicamente atos de violência entre os atletas. Em entrevista publicada, o primeiro 
denunciado frisou que o lance proporcionado pelo atleta do Figueirense F.C era passível de 
o mesmo levar um "soco no meio da cara e seria muito bem dado, e mereceria pelo tipo de 
atitude que ele teve" (1 ´37" à 2´50"), atitude está não condizente para o cargo que o 
denunciado ocupa. Deste modo cabe ao primeiro denunciado sofrer as sanções do art. 
243-D.

       2 ROBERTO PIMENTA VINAGRE FILHO
04/04/1992 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 ROBERTO PIMENTA VINAGRE FILHO, atleta º 8, da equipe Figueirense F.C, foi punido 
com cartão amarelo por tentar acertar o adversário com um carrinho por trás de forma 
temerária, com uso de força desproporcional e razoável para o lance, assumindo o risco de 
gerar um prejuízo físico ao atleta adversário. Ressalta-se que muito embora a arbitragem 
tenha punido o lance apenas com a aplicação de cartão amarelo, a conduta praticada pelo 
segundo denunciado configura infração disciplinar tipificada no CBJD, razão pela qual 
merece reprimenda perante a Justiça Desportiva, em conformidade aos art. 254.

_______________________________________________________________________

9 - PROCESSO 013/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: CLAUDIO ROBERTO KOGLIN
JOGO: MARCÍLIO DIAS x BRUSQUE 27/01/2019 - 17:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA
08/02/1989 - PROFISSIONAL
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DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA (186.040), atleta do BRUSQUE, pois, conforme relatório 
do árbitro da partida, este que consta na súmula, aos 44' do 2º tempo de jogo, informa: "2 CA
- . : Expulsei por segunda advertência por calçar o seu adversário de maneira temerária. 
Após a expulsão o atleta saiu de campo normalmente.." Antes disso, aos 39´ do 1º tempo de 
jogo, o mesmo jogador já tinha sido advertido com o primeiro cartão amarelo por: 
"Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem..Após a marcação de um 
gol contra a sua equipe o mesmo veio em minha direção gesticulando de forma acintosa 
com os braços e proferiu as seguintes palavras: ''anula o gol porra tava impedido.''." Agindo 
desta forma, responde o Denunciado pelo previsto no art. 258, do CBJD/2009.

       2 MARCIO MICHEL SILVA DE QUEVEDO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 MARCIO MICHEL SILVA DE QUEVEDO, treinador de goleiro da equipe do Brusque, pois, 
conforme relatório do árbitro da partida, este que consta na súmula, aos 48' do 1º tempo de 
jogo, informa: "(...) "Expulsei o treinador de goleiros Sr: Marcio Michel Silva de Quevedo, por 
se levantar do banco de reservas ir em direção ao quarto arbitro com o dedo em riste e 
proferir ao mesmo as seguintes palavras, ''tu não vai avisar ele nessa merda de rádio.'' 
Informo que o mesmo já havia sido advertido verbalmente pelo quarto arbitro Paulo Roberto 
Nandi, por se levantar do banco de reservas e gesticular acintosamente com os braços das 
decisões da arbitragem. Em ato continuo a sua expulsão o primeiro tempo foi encerrado, o 
mesmo deu um tapa na mão do delegado da partida Paulo Cesar Gonçalves, adentrou o 
campo de jogo e foi em direção ao trio de arbitragem proferindo as seguintes palavras 
''porque eu fui expulso porra? Vocês vão ver na Tv."; Agindo da forma relatada, incorreu o 
denunciado nas sanções do art. 258 do CBJD.

_______________________________________________________________________

10 - PROCESSO 014/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: FABRICIO MENDES DOS SANTOS
JOGO: CRICIÚMA x TUBARÃO 27/01/2019 - 19:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 MARCIO DE SOUZA GREGORIO JUNIOR
14/05/1986 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
MARCIO DE SOUZA GREGORIO JUNIOR, atleta da equipe do Criciúma, inscrito na CBF 
sob o nº 168.845 pois, conforme relatório do árbitro da partida, este que consta na súmula, 
informa: "DIRETO -Outro motivo. Por revidar uma entrada do adversário nº 6 Jean Carlos de 
Brito, dando um tapa com uso de força excessiva na altura do pescoço do atleta referido, 
após o jogo já ter sido paralisado." Agindo da forma relatada, incorreu o denunciado nas 
sanções do art. 254-A do CBJD.

       2 JEAN CARLOS DE BRITO
09/06/1995 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
JEAN CARLOS DE BRITO, atleta da equipe do Tubarão, inscrito na CBF sob o nº 394.025 
pois, conforme relatório do árbitro da partida, este que consta na súmula, informa: "2 CA - : 
Por atingir com o braço a cabeça do seu adversário nº 11 Marcio de Souza Gregório Junior 
de maneira temerária na disputa de bola." Agindo da forma relatada, incorreu o denunciado 
nas sanções do art. 250 do CBJD.

       3 CRICIÚMA
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DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
CRICIÚMA ESPORTE CLUBE, entidade desportiva devidamente inscrita junto a Federação 
Catarinense de Futebol - FCF, pois, conforme relatório do árbitro da partida, este que consta 
na súmula, informa: "Informo que aos 33 minutos, após o gol da equipe do Criciúma, foi 
arremessado um objeto plástico, vindo do local onde se encontrava a torcida do Tubarão em 
direção aos atletas que comemoravam o gol da sua equipe. O referido objeto, caiu dentro do 
campo de jogo, porém não atingindo nenhum atleta."Agindo da forma relatada, incorreu a 
denunciada nas sanções do art. 213, III do CBJD.

       4 TUBARÃO

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 CLUBE ATLÉTICO TUBARÃO LTDA, entidade desportiva devidamente inscrita junto a 
Federação Catarinense de Futebol - FCF, pois, conforme relatório do árbitro da partida, este 
que consta na súmula, informa: "Informo que aos 33 minutos, após o gol da equipe do 
Criciúma, foi arremessado um objeto plástico, vindo do local onde se encontrava a torcida do
Tubarão em direção aos atletas que comemoravam o gol da sua equipe. O referido objeto, 
caiu dentro do campo de jogo, porém não atingindo nenhum atleta." Agindo da forma 
relatada, incorreu a denunciada nas sanções do art.213, III do CBJD.

_______________________________________________________________________


