
 

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL 
Fundada em 12 de abril de 1924 

Reconhecida de utilidade pública, através da Lei nº 1.611 /1928 
FILIADA  À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL  

Administração: Rubens Renato Angelotti 
Renovação, Respeito e Transparência! 

 

Endereço: Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho, s/n. Bairro dos Municípios. 
Ao lado do Parque Ecológico, Balneário Camboriú/SC. CEP: 88.337-315 

www.fcf.com.br – O Site Oficial do Futebol Catarinense. 
fcf.secretaria@fcf.com.br – (47) 3263 9800 

 

    RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 04/2019 
 
  Requisita   praça   de   desportos 

              
  A DIRETORIA DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL, 
usando da atribuição privativa que lhe confere o art. 31, inciso XVIII, do Estatuto Social, e 
tendo em vista o disposto no artigo 67, inciso VII, do referido Diploma, e, 

CONSIDERANDO que, o Hercílio Luz Futebol Clube foi punido pelo 
Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina com a pena da perda do mando de 
campo de uma partida, na sessão realizada no dia 17 próximo passado, conforme os autos do 
processo nº 372/2018 – Documentos do Jogo HERCÍLIO LUZ X TUBARÃO, válido pela Copa 
Santa Catarina de 2018; 

CONSIDERANDO as disposições constantes no art. 176, do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva (CBJD) e no art. 80, do Regulamento Geral das Competições (RGC) da 
FCF, em especial no seu § 3º , que, em resumo, estabelece o seguinte: 

Art. 80. ........... 
....... 
§ 3º O clube punido com a pena da perda do mando de campo mandará os jogos que 
tiver de cumprir em estádio designado pelo Departamento de Competições da FCF 
fora do município em que estiver sediado,  ............., competindo ao clube mandante 
pagar as taxas de aluguel ao proprietário do estádio.  

CONSIDERANDO que, na forma do disposto no artigo 67, inciso VII, do 
Estatuto da FCF, é atribuição das associações filiadas à entidade, ceder suas praças desportivas, 
quando regularmente requisitadas; 

CONSIDERANDO que, o disposto no art. 200, do CBJD, caracteriza infração 
disciplinar a associação que recusar, sem justa causa, sua praça de desportos, quando legalmente 
requisitada; 
    R E S O L V E : 
 
  Art. 1º Requisitar ao AVAÍ FUTEBOL CLUBE, o Estádio Dr. Aderbal 
Ramos  da Silva, de sua propriedade, localizado no município de Florianópolis/SC, para a 
realização do JOGO Nº 17 – HERCÍLIO LUZ  X  METROPOLITANO,  no dia 26 de 
fevereiro de 2019, sábado, às 17h, válido pela 4ª Rodada, da 1ª Fase, do Campeonato 
Catarinense de Futebol Profissional da Série “A” de 2019. 

 Art. 2º Competirá ao Hercílio Luz Futebol Clube, na condição de mandante do 
jogo a que se refere o artigo anterior, pagar todas as despesas para a utilização do estádio 
requisitado por esta Resolução. 
  Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
   Registre-se; Publique-se e Cumpra-se. 

 
    

   Balneário Camboriú, 22 de janeiro de 2019. 
 
 

   RUBENS RENATO ANGELOTTI 
                 Presidente da FCF 
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