
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DE SANTA CATARINA

4° COMISSÃO DISCIPLINAR
Pauta de Julgamento do dia 26/02/2019

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO N° 005/2019

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 26 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 018/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: TIAGO MEURER DA SILVA
JOGO: MARCÍLIO DIAS x AVAÍ 30/01/2019 - 21:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 LAUDER CESAR PEREZ DA SILVA
07/08/1996 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
LAUDER CESAR PEREZ DA SILVA, registro CBF nº 305.720, atleta da equipe do CLUBE 
NÁUTICO MARCÍLIO DIAS, conforme relatado na súmula "DIRETO Dar uma entrada contra 
um adversário, com uso de força excessiva, na disputa da bola. dar um carrinho (tesoura) 
por trás em seu adversário atingindo suas panturrilhas, na disputa de bola. o atleta atingido 
nao necessitou de atendimento médico. o atleta expulso saiu de campo de forma tranquila." 
O fato relatado demonstra conduta contrária à ética desportiva. Dessa forma, incorre O 
DENUNCIADO na conduta tipificada no art. 254 do CBJD.

       2 MARCÍLIO DIAS

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 CLUBE NÁUTICO MARCÍLIO DIAS, conforme relatado do Árbitro na súmula "Informo que a 
partida foi paralisada aos 16 minutos do primeiro tempo, pois uma das quatro torres do 
estádio apagou seus refletores por completo. A partida ficou paralisada por 19minutos. 
Acendendo todos os refletores a partida foi reiniciada." O fato relatado demonstra conduta 
contrária à ética desportiva. Dessa forma, incorre O DENUNCIADO na conduta tipificada no 
art. 15 do RGC, art. 191 e 206, ambos do CBJD.

       3 RAMON ABATTI ABEL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 RAMON ABATTI ABEL, Árbitro da partida, conforme relatado na súmula e documento de 
retificação de súmula apresentada no dia 01/02/2019, esta já fora do prazo: "Venho por meio
deste retificar a sumula do jogo, no campo onde diz (2.0 cronologia) 2° , tempo entrada do 
mandate o correto é 22:18 e entrada do visitante o correto é 22:18, alego que o fato ocorrido 
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foi por erro de digitação". Desta feita, o fato relatado demonstra conduta contrária aos 
preceitos do REGULAMENTO GERAL DAS COMPETIÇÕES (RGC) da Federação 
Catarinense de Futebol (FCF). Neste sentido, incorre O DENUNCIADO na conduta tipificada 
no art. 51, § 1º, do RGC e art. 261-A, do CBJD.

_______________________________________________________________________

2 - PROCESSO 022/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: JOÃO ROTTA FILHO
JOGO: MARCÍLIO DIAS x JOINVILLE 10/02/2019 - 19:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 DANIEL GONÇALVES BATISTA
05/08/1999 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 DANIEL GONÇALVES BATISTA, atleta de n° 19 da equipe do Joinville, inscrito na CBF sob 
o n° 516.417, por "dar uma entrada com a sola da chuteira na altura do calcanhar do seu 
adversário com uso de força excessiva na disputa de bola", sendo expulso diretamente de 
campo, conforme súmula da partida (fl.), incorrendo, assim, nas sanções do Art. 254 do 
CBJD.

       2 MARCÍLIO DIAS

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
CLUBE NÁUTICO MARCÍLIO DIAS, entidade de prática desportiva vinculada à FCF, 
mandante da partida, por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir 
desordens em sua praça desportiva e lançamento de objetos no local da disputa do evento 
desportivo, tendo em vista que "no intervalo da partida membros de ambas as torcidas 
estavam jogando objetos uma contra a outra, onde a Policia Militar Interviu de modo 
preventivo lançando spray de pimenta para o alto, com objetivo de afastar a torcida visitante" 
grifei, conforme informado pelo Ten. Escarante, de acordo com relato da súmula (fl.) e do 
Relatório do Delegado da Partida (fl. ), incidindo, assim, nas condutas tipificadas no Art. 213, 
I e III c/c Art. 184 do CBJD.

       3 JOINVILLE

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
JOINVILLE, entidade de prática desportiva vinculada à FCF, mandante da partida, por 
lançamento de objetos, por parte de sua torcida, no local da disputa do evento desportivo, 
tendo em vista que "no intervalo da partida membros de ambas as torcidas estavam jogando 
objetos uma contra a outra, onde a Policia Militar Interviu de modo preventivo lançando spray
de pimenta para o alto, com objetivo de afastar a torcida visitante" grifei, conforme informado 
pelo Ten. Escarante, de acordo com relato da súmula (fl.) e do Relatório do Delegado da 
Partida (fl. ), incidindo, assim, nas condutas tipificadas no Art. 213, III do CBJD.

       4 JOSE TEODORO BOMFIM QUEIROZ

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
JOSÉ TEODORO BOMFIM QUEIROZ, técnico do Joinville, uma vez que, conforme se 
depreende do relatório da arbitragem "Informo que após o término da partida, o treinador da 
equipe do Joinville, adentrou ao campo de jogo, vindo em direção ao trio de arbitragem de 
forma exaltada e com o dedo em riste, dizendo as seguintes palavras: 'Por que você 
expulsou o meu atleta lá? Qual critério você está usando caralho' O mesmo foi contido por 
atletas e membros da comissão técnica."".Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo 
previsto no art. 258, §2º, II, do CBJD/2009.

_______________________________________________________________________
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3 - PROCESSO 024/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: PATRICK JAIRO DE SOUSA
JOGO: BRUSQUE x METROPOLITANO 20/02/2019 - 20:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 DOUGLAS DA SILVA

07/03/1984 - PROFISSIONAL

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
 DOUGLAS DA SILVA, atleta da equipe do Brusque, em razão de ter sido expulso de forma 
direta, pela prática de atitude antidesportiva, relatada pelo árbitro da partida nos seguintes 
termos:"DIRETO - Por colocar a mão na bola intencionalmente, impedindo uma chance clara
de gol". Agindo desta forma, responde o Denunciado pelo previsto no art. 250, do 
CBJD/2009.

_______________________________________________________________________

4 - PROCESSO 025/2019 - EM TRAMITE
AUDITOR RELATOR: GILMAR NASCIMENTO TEIXEIRA
JOGO: TUBARÃO x JOINVILLE 20/02/2019 - 20:00 .

CAMPEONATO CATARINENSE 2019

       1 MATHEUS ALMEIDA

DENÚNCIA DA PROCURADORIA:
MATHEUS ALMEIDA, massagista da EPD C.A. TUBARÃO, pois, assumiu conduta 
antidesportiva, assim relatado pelo Árbitro:"Expulsei aos 40 minutos do segundo tempo o Sr. 
Matheus Almeida (RG 7054725671) massagista da equipe do Tubarão, por proferir as 
seguintes palavras: "O que você marcou? Tá de sacanagem seu ruim! " Após ser expulso 
partiu em direção ao 4º árbitro e disse: "Não vou sair daqui! Vai te foder! Vou te esperar lá 
fora!". Após isso o mesmo saiu de campo".Agindo desta forma, responde o Denunciado, EM 
CONCURSO MATERIAL (duas atitudes) pelo previsto no art. 258, do CBJD/2009.

_______________________________________________________________________


