EXCELENTís ·IMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR
DO FUTEBOL DA LIGA ITAJAIENSE DE DESPORTOS.
FI. 001

Processo nO

O 2/2018 - COPA INTERLIGAS VALE DO ITAJAI.

CAMPEONAT

: COPA INTERLIGAS VALE DO ITAJAI DE

JOGO N° 04 - C.E. FLÓRIDA
DATA:

2018.

X RIO DO OURO F.C.

08.07.2018 - 2a Rodada/Turno - Fase Classificação.

A PROCURADJRIA DE JUSTiÇA DESPORTIVA, através de seu representante e no uso de
suas atribuiçõe~ legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em razão dos fatos
ocorridos na paJlda acima descrita, realizada pela Copa Interligas Vale do Itajaí de 2018 das
LIGAS de: Itaj í (LlD), Blumenau (LBF), Pomerode (LPD) e Ibirama (LVND), Fazer
DENUNCIA em ace de:
DENUNCIADO ):
- 01) VENICIO D~S SANTOS ROCHA - CBF: 383329 (Atleta) - nO 05 da
Equipe: S., FLORIDA (Blumenau/SC), Filiado á LBF.
DENUNCIA (Al:

Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta
em Súmula Esdrita e Digitalizada, relatada da seguinte forma:
"Expulsei aos 144 minutos do segundo tempo, por EMPURRAR COM AS MÃOS NO
PEITO DO SEy ADVERSARIO, W 4, MANOEL LUIZ MA~TINS NETO, COM USO DE
FORÇA EXCESSIVA, COM A BOLA FORA DE JOGO, APOS UMA DISPUTA DE BOLA
ENTRE ELES".

I

- Conduta carafterizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas
sanções do artifo 254.A - I do CBJD
Art. 250- § 19-11
equivalente.
1

Praticar Ato desleal ou hostil

durante a partida, prova ou

PENA: suspenfão de 1 (Uma) a 03 (Três) partidas.

§ 1 ° constitue~1 exemplos da Infração Prevista neste artigo, sem prejuízo de outros:
(AC).
11 - Empurrar

cintosamente

o companheiro ou adversário, fora da disputa da

jogada (AC).
ASSIM, REQU

Ante o exposto, se requer, após o recebimento da presente denúncia no artigo 250 §
1°_11 do CBJD.
a) a citação d0f,enunciado para, querendo, apresentar defesa;
b) a produção de todo meio de prova em Direito admitido, especialmente a
documental, re resentada pela Súmula da supracitada partida, que tem presunção de
veracidade nos termos do artigo 58 do CBJD;

FI. 002

C) a juntada
agravante par
d) ao final da
com a conden

os antecedentes dos atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir de
a aplicação da penalidade;
nstrução seja declarada a total procedência da denúncia apresentada,
ção no artigo denunciado;

B):
- 02) WELLlN TON LUIZ DAVID- CBF: 567459(Atleta) - n? 13 da
Equipe: S. FLORIDA(Blumenau/SC),Filiado LBF.
á

Conforme relat do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta
em Súmula ES~ita e Digitalizada, relatada da seguinte forma:
"Expulsei aos 45 minutos do segundo tempo, por INVADIR O CAMPO DE JOGO,
CONSIDERAND QUE NAQUELE MOMENTO ELE ERA UM ATLETA SUPLENTE, E
PROFERIR Asl SEGUINTES PALAVRAS AO ÁRBITRO: "TU É UM MERDA". APÓS
EXPULSO,CO~TINUOUPROFERINDO:"SEU FILHO DA PUTA".
- Conduta caracterizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas
sanções do Art 258 § 2° 1 do CBJD.
Art. 258 § 2º 11 Assumir qualquer conduta contrária á disciplina ou á ética desportiva
não tipificada relas demais regras deste código (Redação dada pela Resolução CNE
nº 29 de 2009)1
PENA: suspensio de 01 (uma) a 06 (seis) partidas. (Incluído pela Resolução CNE nº 29
de 2009).

I

§ 2º constituer exemplos e atitudes contrárias á disciplina ou á ética desportiva,
para os fins deite artigo, sem prejuízo de outros:
11

-

DesresPfitar

os

membros

da

equipe

de

arbitragem,

ou

reclamar

desrespeitosa ente contra suas decisões. (AC).
Ante o exposto, se requer, após o recebimento da presente denúncia no Art. 258 § 2º II do (BJO.

a) a citação d Denunciado para, querendo, apresentar defesa;
b) a produçã de todo meio de prova em Direito admitido, especialmente a
documental, ~~presentada pela Súmula da supracitada partida, que tem
presunção de yeracidade nos termos do artigo 58 do CBJD;
c) a juntada d~S antecedentes dos Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir
de agravante ara a aplicação da penalidade;
d) ao final d instrução seja declarada a total procedência da denúncia
apresentada, om a condenação nos artigos denunciados;

FI. 003

DENUNCIADO
- 03) ARISON M TEUS PINHEIRO AVIZ - CBF: 629952 (Atleta) - nO 20 da
Equipe: S. FLORIDA (Blumenau/SC), Filiado á LBF.
Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula
Escrita e Digitaliz da, relatada da seguinte forma:
"Expulsei aos 4 minutos do segundo tempo, por ACERTAR UMA COTOVELADA NA
BOCA DO SEU DVERSÁRIO, W 8, LUIS CARLOS DA SILVA FILHO, FORA DA DISPUTA
DE BOLA, COM BOLA EM JOGO".

Conduta caract rizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas
sanções do Art. 254-A I, do CBJD.
Art. 254-A § 1º I - Praticar Agressão física durante a partida, prova ou equivalente
(Incluído pela Tdação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).
PENA: suspensio de 04 (quatro) a 12 (doze) partidas. (Incluído pela Resolução CNE

1

nº 29 de 2009)'1

§ 1º constitue
(AC).

exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros.

I - Desferir doi, samente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem,
de forma contJndente

ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido;

(Incluído pela R solução CNE nº 29 de 2009).
Ante o exposto, se requer, após o recebimento da presente denúncia no Art. 254 § 1º -

I do CBJD.
a) a citação do Denunciado para, querendo, apresentar defesa;
b) a produção de todo meio de prova em Direito admitido, especialmente a
documental, r presentada pela Súmula da supracitada partida, que tem
presunção de eracidade nos termos do artigo 58 do CBJD;
c) a juntada d s antecedentes dos Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir
de agravante para a aplicação da penalidade;
d) ao final d instrução seja declarada a total procedência da denúncia
apresentada, com a condenação nos artigos denunciados;

FI. 004

DENUNCIADO
- 04) SILVONEI ERREIRADE SOUZA- CBF: 141076 (Atleta) - n? 01 da
Equipe: Rll DO OURO F.C. (ltajaí/SC),Filiado á LlD.
Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula
Escrita e Digitaliz da, relatada da seguinte forma:

aOS!4

"Expulsei
minutos do segundo tempo, ACERTAR UM SOCO NO ROSTO DO
SEU ADVERSÁ 10, N° 20, ARISON MATEUS PINHEIROAVIZ, SEGUNDORELATO DO
ASSISTENTE2, KLAUS ALEXANDERUTPADEL".
Conduta caract rizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas
sanções do Art. 254-A I, do CBJD.
Art. 254-A § 1º I - Praticar Agressão física durante a partida, prova ou equivalente
(Incluído pela edação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).
PENA: Suspens o de 04 (quatro) a 12 (doze) partidas. (Incluído pela Resolução CNE
nº 29 de 2009).
§ 1º Constitue

exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros.

(AC).
I - Desferir doljsamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem,
de forma contJndente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido;
(Incluído pela Resolução CNE nº 29 de 2009).
Ante o exposto, se requer, após o recebimento da presente denúncia no Art. 254 § 1º I do CBJD.

a) a citação do Denunciado para, querendo, apresentar defesa;
b) a produção de todo meio de prova em Direito admitido, especialmente a
documental, rEpresentada pela Súmula da supracitada partida, que tem
presunção de reracidade nos termos do artigo 58 do CBJD;
c) a juntada d~s antecedentes dos Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir

de agravante ~ara a aplicação da penalidade;
d) ao final d! instrução seja declarada a total procedência da denúncia
apresentada, com a condenação nos artigos denunciados;

FI. 005

DENUNCIADO
- 05) ALDO MA TINS FILHO- CBF: 332536 (Atleta) - n? 10 da
Equipe: RI DO OURO F.C. (ltajaí/SC),Filiado á LlD.
Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula
Escrita e Digitalizada, relatada da seguinte forma:

"Expulsei aos 44 minutos do segundo tempo, por DAR UM TRANCO NAS COSTAS
DO SEU ADVE ÁRIO, W 5, VENICIO DOS SANTOS ROCHA, COM USO DE FORÇA
EXCESSIVA,C M A BOLA FORA DE JOGO".
Conduta carac erizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas
sanções do Art. 254-A I, do CBJD.
Art. 254 § 1º 11 - Praticar jogada violenta (Incluído pela Redação dada pela Resolução
CNE nº 29 de 2 I 09).
PENA:suspensi':"ode 01 (uma) a 06 (seis) partidas. (Incluído pela Resolução CNE nº 29
de 2009).
.
§ 1º Constitue

exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros.'

(AC).
11 - A atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a
intenção de ca sar dano ao adversário. (AC); (Incluído pela Resolução CNE nº 29 de
2009).
Ante o exposto, se requer, após o recebimento da presente denúncia no Art. 254 § 12 " do CBJD.
a) a citação do Denunciado para, querendo, apresentar defesa;
b) a produçã9 de todo meio de prova em Direito admitido, especialmente a
documental, representada pela Súmula da supracitada partida, que tem
presunção de yeracidade nos termos do artigo 58 do CBJD;
c) a juntada dos antecedentes dos Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir
de agravante [ara a aplicação da penalidade;
d) ao final dr instrução seja declarada a total procedência da denúncia
apresentada, om a condenação nos artigos denunciados;

FI. 006

DENUNCIADO
- 06) FERNAND

MACHADO - RG: 4038841 (Auxiliar Técnico) da
DO OURO F.C. (ltajaí/SC), Filiado á LlD.

Equipe: RI

Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula
Escrita e Digitaliz da, relatada da seguinte forma:

"Expulsei aos 4 minutos do segundo tempo, O AUXILIAR TÉCNICO DA EQUIPE RIO
DO OURO, FE NANDO MACHADO, POR INVADIR O CAMPO DE JOGO E RECLAMAR
ACINTOSAMEN E COM A ARBITRAGEM, APONTANDO O DEDO INDICADOR PARA OS
MESMOS".
Conduta carac erizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas
sanções do Art. 258 § 2° 11 e Art. 258-B § 2° do CBJD.
Art. 258 § 2º

11 - Assumir qualquer

desportiva

tipificada pelas demais regras deste código (Redação dada pela

nã

conduta

contrária

á disciplina

ou á ética

Resolução CNEto 29 de 2009).
PENA: suspensjo de 01 (uma) a 06 (seis) partidas. (Incluído pela Resolução CNE nº 29

I

de 2009).

§ 2º Constituerr

.
exemplos de atitudes contrárias

á

disciplina ou a ética desportiva,

para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros:

DesresP~itar os membros da equipe
desrespeltosalente contra suas decisões. (AC). E
11

-

Art. 258-B § 2f. - Invadir
partida,

prova

regulamentar

local destinado

ou equivalente,

durante

de

arbitragem,

á equipe de arbitragem,
sua realização,

inclusive

ou

reclamar

ou o local da
no intervalo

( ncluído pela pela Resolução CNE nº 29 de 2009).

PENA: Suspensão de 01 (uma) a 03 (três) partidas. (Incluído pela Resolução CNE nº 29
de 2009).
§ 22 Conslser -se invasão o ingresso

nos locais mencionados

no caput sem a

necessária aut rização (Incluído pela resolução CNE nº 29 de 2009).
Ante o expostor se requer, após o recebimento da presente denúncia no Art. 258 § 2º
- II e Art. 258-B § 2º do CBJD.

a) a citação d~ Denunciado para, querendo, apresentar defesa;
b) a produçã9 de todo meio de prova em Direito admitido, especialmente a
documental, ~epresentada pela Súmula da supracitada partida, que tem
presunção de veracidade nos termos do artigo 58 do CBJD;
c) a juntada dfs antecedentes dos Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir
de agravante para a aplicação da penalidade;
d) ao final d instrução seja declarada a total procedência da denúncia
apresentada, om a condenação nos artigos denunciados;

FI. 007

DENUNCIADO ~):
- 07) ANDREI RIIIGISKI- RG: 5402213 (Auxiliar Técnico) da
Equipe: S .. FLÓRIDA (Blumenau/SC), Filiado á LBF.
Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula
Escrita e Digitaliz da, relatada da seguinte forma:
"Expulsei aos 46 minutos do segundo tempo, EXPULSEI O AUXILIAR TÉCNICO DA
EQUIPE FLÓ IDA, ANDREI RUGISKI, POR RECLAMAR ACINTOSAMENTE DA
ARBITRAGEM".
Conduta caract rizada e que está tipificada no CBJD, incorrendo o Denunciado nas
sanções do Art. 258 § 2° 11 do CBJD.
Art. 258 § 2º

11 - Assumir qualquer conduta contrária

desportiva

tipificada pelas demais regras deste código (Redação dada pela

nã

Resolução CNE

á disciplina

ou á ética

º 29 de 2009).

PENA: Suspensã o de 01 (uma) a 06 (seis) partidas. (Incluído pela Resolução CNE nº 29
de 2009).
§ 2º Constitue

exemplos de atitudes contrárias á disciplina ou a ética desportiva,

para os fins deslte artigo, sem prejuízo de outros:

11

-

Desresp itar

desrespeitosa

os

membros

da

equipe

de

arbitragem,

ou

reclamar

ente contra suas decisões. (AC). E

Ante o exposto, se requer, após o recebimento da presente denúncia no Art. 258 § 2º II do CBJD.

a) a citação do Denunciado para, querendo, apresentar defesa; .
b) a produçã~ de todo meio de prova em Direito admitido, especialmente a
documental, 1epresentada pela Súmula da supracitada partida, que tem
presunção de veracidade nos termos do artigo 58 do CBJD;
c) a juntada d~s antecedentes dos Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir

de agravante Rara a aplicação da penalidade;
d) ao final d instrução seja declarada a total procedência da denúncia
apresentada, om a condenação nos artigos denunciados;

FI. 008

DENUNCIADO
- 08) SOCIEDADE ESPORTIVA FlÓRIDA (Blumenau/SC), Filiado á lBF.
Conforme relato do Arbitro do jogo Sr. George Oscar Yared Kielwagen e que consta em Súmula
Escrita e Digitaliz da, relatada da seguinte forma:
(IA PARTIDA I ICIOU COM 13 MINUTOS DE ATRASO, POIS TIVERAM QUE SER
REMARCADAS ~lGUM~S MARCAÇÕES DO CAMPO E RETIRADAS DUAS TRAVES QUE
SE ENCONTRA~AM PROXIMAS AS LINHAS lATERAIS DO CAMPO".
"O VESTIÁRIO A ARBITRAGEM ESTAVA COM HIGIENE PRECÁRIA, SEM ILUMINAÇÃO,
SEM CADEIRA OU BANCOS E SEM CABIDES. O GRAMADO DO CAMPO ESTAVA EM
ESTADO PREC~RIO. A MARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO ESTAVA COM MEDIDAS
INCORRETAS N S TIROS PENAIS, NAS ÁREAS PENAIS E NO CíRCULO CENTRAL".

sanções do

Art. 211 do CBJD.

Art. 211 - Deix r de manter o local que tenha indicado para a realização do evento
com infraestrl ura necessária
realização.
PENA: Multa,

a assegurar

e R$. 100,00 (cem reais)

á

plena garantia

e segurança

para sua

R$. 100.000,00 (cem mil reais) e interdição

do local, quando for o caso, até a satisfação das exigências que constem da decisão.
(NR)
Ante o exposto

se requer, após o recebimento da presente denúncia no Art. 211 do

CBJD.

a) a citação d Denunciado para, querendo, apresentar defesa; .
b) a produçã de todo meio de prova em Direito admitido, especialmente a
documental, epresentada pela Súmula da supracitada partida, que tem
presunção de yeracidade nos termos do artigo 58 do CBJD;
c) a juntada dfs antecedentes dos Atletas, Dirigentes e Clube, podendo servir
de agravante Rara a aplicação da penalidade;
d) ao final df instrução seja declarada a total procedência da denúncia
apresentada, om a condenação nos artigos denunciados;

Itajaí, 10 de Julho de 2018.

